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REGULAMENT INTERN 

 
 
     La 15 aprilie 1978 potrivit Decretului nr.152 a luat fiinta Institutul de Biologie si 
Patologie Celulara; de la infiintare pana in anul 1990 Institutul a fost in 
subordonarea Ministerului Educatiei si Invatamantului, dupa care a intrat in 
structura Academiei Romane. 
     Denumirea oficiala a Institutului este: Institutul de Biologie si Patologie 
Celulara “Nicolae Simionescu”. 
     Institutul are urmatoarele obiective: 
 a. efectuarea de cercetari privind biopatologia celulara si moleculara a 
tesuturilor si celulelor normale sau patologice; 
      b. asigurarea specializarii si perfectionarii cadrelor in domeniul biologiei si 
patologiei celulare, prin cursuri post-universitare, stagii la specializare, doctorat si 
alte forme; 
      c. sprijinirea procesului de invatamant la disciplinele din domeniul biologiei 
si patologiei celulare in care se pregatesc studentii facultatilor de biologie, 
medicina, farmacie, chimie, fizica etc. 
 d. Cercetarea fundamentala biomedicala si translatia rezultatelor in clinica 
medicala; 
 e.  Promovarea biologiei si patologiei celulare moderne in Romania; 
 f. Amplificarea schimburilor stiintifice internationale. 
 In cadrul activitatii sale, Institutul de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae 
Simionescu” colaboreaza cu academii de stiinte, Institute de cercetari, Institutii 
de invatamant superior si alte unitati interesate in cercetarea stiintifica si 
aplicarea rezultatelor din domeniul biologiei si patologiei celulare. 
      De asemenea, Institutul colaboreaza, pe baza de conventii si intelegeri, cu 
Institutii de specialitate din strainatate, cu organisme internationale de profil, 
precum si cu personalitati stiintifice de prestigiu din domeniul biologiei si 
patologiei celulare. 
 
      Conducerea Institutului a actualizat prezentul Regulament care a fost 
supus aprobarii Consiliului stiintific al Institutului. 
    

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

     Art.1 (1) Regulamentul Intern al Institutului este intocmit in conformitate cu 
Constitutia României; Codul Muncii; Legea finantelor nr. 500/2002, Legea 
salarizarii nr. 284/2010 – cu modificările şi completările ulterioare; Legea privind 
sistemul unitar de pensii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, 
HG nr. 681/2011-privind aprobarea Codului studiilor unuversitare de doctorat; 
Legea 319/2003-privind Statutul personalului de cercetare, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 500/2011-privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor, cu modificările şi completarile ulterioare, Hotărârea nr. 250/1992- 
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privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul 946/2005-pentru aprobarea 
Codului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi 
completările ulterioare, OMFP 1917/2005-Ordin pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea  752/2011-privin organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu 
modificările şi actualizările ulterioare şi cu Statutul Academiei Romane şi are 
menirea sa defineasca cadrul general al activitatii Institutului si sa asigure 
conditiile necesare unei bune desfasurari a activitatii de cercetare. 
(2) Prevederile prezentului Regulament Intern se aplica tuturor Angajatilor 
Institutului, indiferent de functie, atributii, loc de munca sau durata a contractului. 
(3) De asemenea, se aplica si celor care sunt detasati in cadrul Institutului, 
persoanelor aflate la specializare sau doctorat, a celor care desfasoara 
colaborari in domeniul cercetarii stiintifice, precum si studentilor si masteranzilor 
care efectueaza practica sau elaborează lucrari de absolvire a facultatii in Institut. 
Art. 2. – Prezentul Regulament Intern concretizează organizarea muncii de 
cercetare, regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi 
obligaţiile conducerii Institutului şi ale angajaţilor, procedura de soluţionare a 
cererilor sau reclamaţiilor individuale ale angajaţilor, regulile privind disciplina 
muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi modalităţile de 
aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice. 
 Art. 3. – (1) Regulamentul se aplică tuturor angajaţilor Institutului, indiferent de 
durata contractului individual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de 
funcţia pe care o ocupă, precum şi celor care lucrează în cadrul unităţii pe bază 
de delegare sau detaşare.  
(2)Angajaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din 
unitatea care i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde 
îşi desfăşoară activitatea pe timpul detaşării.  
Art. 4. – (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al 
bunei -  credinţe. 
 (2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi angajat 
se stabilesc potrivit prevederilor legale pentru instituţiile bugetare în cadrul 
contractelor individuale de muncă. 
(3) Angajatii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 
(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute 
de lege angajaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 
(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de munca, Institutul şi angajaţii se vor 
informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor de muncă. 
Art. 5. – (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie 
pentru toate categoriile de personal din cadrul Institutului. 
(2) Salariaţii cu atribuţii de şefi de compartimente funcţionale ale Institutului vor 
aduce la cunoştinţă fiecărui angajat, sub semnătură, conţinutul prezentului 
Regulament intern şi vor pune la dispoziţia acestora, la cerere, în vederea 
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documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul Intern. 
(3) Orice angajat interesat poate sesiza Institutul cu privire la dispoziţiile 
Regulamentului  Intern, în  măsura în care face dovada încălcării unui drept al 
său. 
(4) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul intern este de 
competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile 
de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării 
formulate potrivit alin. (3). 
Art.6  (1) Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” este 
condus de către directorul Institutului, care are atribuţii de ordonator de credite, 
secondat de un director adjunct, care coordonează departamentul administrativ 
şi de secretarul stiintific, care coordonează activităţile din departamentele de 
cercetare, în cadrul consiliului stiintific. 
(2) Numirea in functie a directorului este facuta de Presedintele Academiei 
Romane prin decizie pe o perioada de patru ani, dupa validarea  de catre  
Prezidiul Academiei Romane a rezultatelor concursului organizat conform 
„Regulamentului pentru ocuparea functiilor de conducere in unitatile de cercetare 
ale Academiei Romane”; 
(3) Numirea directorului adjunct si a secretarului stiintific se face prin decizie a 
conducatorului  institutului, pe o perioada de patru ani, in urma rezultatului 
concursului organizat conform „Regulamentului pentru ocuparea functiilor de 
conducere in unitatile de cercetare ale Academiei Romane” 
 (4) Consiliul stiintific se compune din presedinte, un vicepresedinte, secretarul 
stiintific si un numar de membri. Directorul este presedintele Consiliului stiintific. 
Membrii Academiei Romane care lucreaza in Institut, directorul adjunct, 
secretarul stiintific si persoanele cu atributii de sefi ai compartimentelor de 
cercetare sunt de drept membri ai Consiliului stiintific. 
 
 

CAPITOLUL II –  

DREPTURILE SI OBLIGATIILE INSTITUTULUI SI ALE ANGAJATILOR 

1. DREPTURILE CONDUCERII INSTITUTULUI 
 

  
Art. 7. – Conducerea Institutul are, în principal, următoarele drepturi: 

 să stabilească organizarea şi funcţionarea activitatilor desfasurate in 
cadrul Institutului; 

 să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare angajat, în 
condiţiile legii; 

 să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajat, sub rezerva 
legalităţii lor; 

 să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

 să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 
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corespunzătoare, potrivit legii, contractelor de muncă precum şi a 
prevederilor din regulamentul intern. 

 
  

2. OBLIGATIILE CONDUCERII INSTITUTULUI 
 
      2.1 Obligatii generale: 
      
Art.8  Directorul are urmatoarele atributii: 
     -  sa reprezinte institutul in relatiile sale cu alte institutii din tara si din 
strainatate; 
     - este ordonator tertiar de credite, potrivit legii; 
     - sa elaboreze, impreuna cu Consiliul stiintific, planul de cercetare stiintifica al 
Institutului si sa-l supuna spre analiza si avizare sectiei stiintifice de specialitate a 
Academiei Romane; 
     - sa organizeze, sa controleze desfasurarea activitatii din Institut pentru 
asigurarea realizarii optime a planului de cercetare; 
     - sa prezinte anual sectiei stiintifice de specialitate a Academiei Romane 
rapoarte de activitate; 
     - indeplineste atributiile care ii revin, potrivit legiilor si Statutului Academiei 
Romane. 
  
Art.9  Conducerea Institutului are urmatoarele obligatii:  
     a. sa fundamenteze stiintific planurile de cercetare, sa asigure cadrul favorabil 
desfasurarii acestora, sa monitorizeze periodic progresele realizate, sa verifice 
corectitudinea rezultatelor si sa ia masuri disciplinare impotriva celor care 
raporteaza cu rea credinta rezultate eronate; 
     b.  sa asigure utilizarea rationala a localului, aparaturii, reactivilor, materialelor, 
resurselor energetice; 
     c.  sa ia toate masurile necesare pentru buna organizare si desfasurare a 
activitatii in conditii de siguranta, pentru supravegherea permanenta a aparatelor 
si instalatiilor, a tuturor normelor de exploatare, intretinere, reparatii, mentinerea 
ordinii si disciplinei, organizarea controlului sistematic al indatoririlor Angajatilor si 
tragerea la raspundere a celor ce incalca obligatiile de serviciu; 
     d.  sa puna la dispozitia Angajatilor dotarea tehnica corespunzatoare de care 
dispune Institutul, materialele, documentatia si echipamentul de protectie si de 
lucru, sa ia masuri pentru asigurarea starii lor corespunzatoare in vederea 
utilizarii depline a capacitatii de cercetare si a folosirii complete si eficiente a 
timpului de lucru; 
     e.  sa stabileasca instructiuni pentru functionarea, exploatarea si intretinerea 
aparatelor si instalatiilor, instructiuni tehnice de lucru, instructiuni de utilizare si 
depozitare a reactivilor si compusilor radioactivi, reglementari compatibile cu 
prevederile internationale privind cresterea, cazarea si folosirea animalelor de 
experienta, instructiuni proprii de protectia muncii si pentru alte activitati specifice 
activitatii din Institut; 
     f.  sa ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca, asigurarea 
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conditiilor de protectie a muncii si de respectare a normelor igienico-sanitare, sa 
asigure instruirea personalului in acest domeniu;  
     g.  sa asigure, in limitele disponibilitatii de fonduri, aprovizionarea la timp si in 
bune conditii a tuturor compartimentelor de lucru cu reactivi, materiale, resurse 
energetice, cu respectarea consumurilor rationale; 
     h.  sa asigure repartizarea si utilizarea judicioasa a personalului si 
promovarea sa potrivit exigentelor fiecarui loc de munca, sa asigure evidenta si 
aplicarea unor criterii obiective de apreciere a Angajatilor; 
     i.  sa asigure conditiile pentru perfectionarea si specializarea personalului in 
vederea cresterii valorii activitatii stiintifice si, in general, profesionale; 
     j.  sa asigure realizarea obiectivelor activitatii Institutului, astfel incat 
personalul sa poata beneficia de retributii,  de sporurile la salariu in conditiile 
prevazute de lege, de indemnizatii in cazul pierderii temporare a capacitatii de 
munca, de concedii de odihna precum si de alte drepturi ce decurg din calitatea 
de Angajat, prevazute in Codul muncii si in alte acte normative; 
     k.  sa examineze sugestiile si propunerile facute de Angajati pentru 
imbunatatirea activitatii in toate compartimentele; 
     l.  sa asigure controlul permanent asupra pastrarii si manevrarii documentelor 
ce constituie proprietate intelectuală, pentru prevenirea si descoperirea oricaror 
pierderi, distrugeri, sustrageri, transmiteri sau divulgari ale acestora, scoaterea 
lor spre consultare in afara Institutului; 
     m.  sa ia masuri pentru eliberarea de legitimatii si ecusoane tuturor Angajatilor, 
cu indicarea locului de munca al fiecaruia; 
     n.  sa intocmeasca recomandările privind activitatea profesionala a 
personalului la plecarea din Institut; 
     o.  la plecarea din localitate, sa anunte serviciul de permanenta, indicand locul, 
adresa si telefonul la care pot fi gasiti in caz de nevoie; 
     p.  persoanele care asigura conducerea Institutului, in afara de obligatiile pe 
care le au in aceasta calitate, au toate celelalte indatoriri ce revin fiecarui Angajat 
incadrat in Institut; 
      r. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de 
evaluare a realizării acestora; 
      s. să  asigure aplicarea prevederilor legale în vigoare cu privire la asigurarea 
sănătăţii şi secutităţii în muncă, inclusiv determinarea eventualelor riscuri care ar 
pune în pericol derularea activităţilor şi neatingerea obiectivelor vizate. 
 
 
2.2 Obligatii privind liberul acces la informatiile de interes public 
 
Art. 10 În conformitate cu prevederile legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, 
Conducerea Institutului are următoarele obligaţii : 
(1) Publicarea periodica a informaţiilor de interes public solicitate prin lege.  
(2) Desemnarea unor persoane responsabile cu relatiile publice şi difuzarea 
informaţiilor de interes public din cadrul Conducerii şi al compartimentului 
administrativ. 
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(3) Principalele categorii de informatii avute în vedere se referă la : 
 a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea 
Institutului; 
 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 
funcţionare, 
programul de audienţe al conducerii Institutului; 
 c) numele si prenumele persoanelor din Institut imputernicite pentru 
comunicare şi relaţii publice şi coordonatele de contact ale acestora; 
 d) coordonatele de contact ale Institutului, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 
 e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil; 
  f) programele si strategiile proprii; 
 g) lista cuprinzând alte documente de interes public; 
 h) lista cuprinzând categoriile de documente elaborate si/sau gestionate, 
potrivit legii; 
 i) modalităţile de contestare a deciziei Institutului în situaţia în care 
persoana fizica sau juridica se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces 
la informaţiile de interes public solicitate. 
 (4) Conducerea Institutului are obligaţia să publice si să actualizeze anual 
un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (3). 
  (5) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se realizează prin: 
 a) afisare la sediul Institutului sau în publicaţii proprii, precum si în pagina 
de Internet proprie; 
 b) consultarea lor la sediul Institutului, într-un spaţiu special destinat 
acestui scop. 

 
3. DREPTURILE ANGAJATILOR INSTITUTULUI 

 
Art.11 Personalul Institutului, are urmãtoarele drepturi: 
a. sã i se asigure stabilitate în muncã, raportul de serviciu sau de muncã, 
neputând sã înceteze sau sã fie modificat decât în cazurile prevãzute de lege; 
b. sã beneficieze de conditii corespunzãtoare de muncã, de masurile de protectia 
muncii, de indemnizatie de asigurãri sociale în cazul pierderii temporare a 
capacitãtii de muncã, de pensie si de alte drepturi de asigurãri sociale prevãzute 
de lege; 
c. sã primeascã pentru activitatea depusã drepturile salariale stabilite potrivit legii, 
în raport cu pregãtirea profesionalã, activitatea depusã si importanta acesteia; 
d. sã i se asigure repaus sãptãmânal si concediu de odihnã anual plãtit, în 
conditiile legii; 
e. sã beneficieze de concediu de studii cu plată sau fãrã platã, în conditiile legii; 
f. sã primeascã sprijin si înlesniri pentru îmbunãtãtirea pregãtirii profesionale; 
g. sã beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii; 
h. să cumuleze în cadrul IBPC-NS la funcţia de bază şi alte norme remunerate 
din surse de finanţare, altele decât cele de la  Bugetul de stat, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
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4. OBLIGATIILE ANGAJATILOR INSTITUTULUI 
 

     Art.12  Angajatii Institutului poarta raspunderea pentru corectitudinea 
rezultatelor cercetarii stiintifice intreprinse si pentru gospodarirea patrimoniului 
incredintat. Fiecare Angajat raspunde de indeplinirea atributiilor proprii si de 
bunul mers al activitatii generale a Institutului. 
     Art.13  Persoanele incadrate in Institut au urmatoarele indatoriri generale: 
     a.  sa respecte programul de lucru si sa foloseasca integral si eficient timpul 
de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu; 
     b.  sa efectueze activitati potrivit atat pregatirii de specialitate, cat si nevoilor 
Institutului; in situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei 
functionari a Institutului, fiecare are obligatia de a participa – independent de 
functia sau postul pe care-l ocupa – la executarea oricaror lucrari si la luarea 
tuturor masurilor cerute de nevoile Institutului; 
     c.  sa respecte normele si instructiunile referitoare la desfasurarea activitatii 
prevazute in Regulamentul Intern si alte reglementari cu caracter intern; 
     d.  sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale aparatelor, 
utilajelor si instalatiilor cu care lucreaza, sa aplice normele de functionare si 
intretinere a acestora; 
     e.  sa utilizeze eficient reactivii, materialele, resursele energetice si sa ia 
masurile necesare pentru evitarea risipei si neglijentelor in pastrarea si 
administrarea bunurilor incredintate; 
     f.  sa respecte normele de protectie a muncii, de folosire a echipamentului de 
protectie si de lucru, de prevenire a incendiilor sau pentru alte situatii care ar 
putea pune in primejdie cladirea, instalatiile Institutului sau viata, integritatea 
corporala sau sanatatea unor persoane; 
     g.  sa instiinteze seful ierarhic de indata ce a luat cunostinta de existenta unor 
nereguli, abateri, dificultati sau lipsuri la locul de munca, propunand masuri 
pentru imbunatatirea activitatii, in raport cu posibilitatile Institutului; 
     h.  sa nu lase fara supraveghere, in timpul programului de munca sau in afara 
acestuia, aparatele, utilajele si instalatiile in functiune; 
     i.  sa nu paraseasca locul de munca pana la sosirea schimbului, acolo unde 
se lucreaza neintrerupt; in caz de neprezentare a schimbului sa anunte seful 
ierarhic pentru a lua masurile necesare; 
     j.  sa se prezinte la lucru in deplina capacitate de munca, pentru a executa 
corespunzator atributiile ce le revin; 
     k.  sa ia masuri urgente de lichidare a avariilor si a urmarilor accidentelor, sa 
stea la dispozitia Institutului sau sa se prezinte in cel mai scurt timp la serviciu in 
caz de avarii ori alte necesitati; 
     l.  sa respecte regulile de acces in Institut si sa nu primeasca persoane din 
afara Institutului decat in conformitate cu regulile stabilite in Regulamentul Intern; 
     m.  sa semnaleze persoanei cu atributii de ofiter de serviciu aparatele care 
opereaza dupa orele de program si parametrii de functionare normala; 
     n.  sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca; 
     o.  sa respecte pastrarea secretului de serviciu asupra documentelor sau 
informatiilor care nu sunt publicate; ideile si temele de cercetare ce prezinta 
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elemente de noutate sau prioritati sunt considerate proprietate intelectuala; 
     p.  sa aiba o comportare civilizata in cadrul relatiilor de serviciu; 
     r.  sa-si amelioreze permanent pregatirea profesionala, prin cursuri de 
perfectionare sau stagii de specialitate organizate sau recomandate de Institut; 
     s.  sa anunte in timpul cel mai scurt, dar nu mai tarziu de 24 ore, seful ierarhic 
in cazul in care lipseste de la serviciu din motive intemeiate – accident, boala etc. 
     Art.14  (1) Persoanele cu atributii de sefi de compartiment de lucru si 
persoanele cu atributii de sefi de laboratoare raspund de realizarea conditiilor 
necesare pentru functionarea in deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si 
aparatelor de cercetare, de prevenire a accidentelor sau incendiilor, de dotarea 
locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare, de efectuare 
la timp a reviziilor tehnice, de luarea tuturor masurilor pentru evitarea oricaror 
avarii sau intreruperi accidentale. 
     (2) Persoanele cu atributii de sefi de compartimente si persoanele cu atributii 
de sefi de laboratoare sunt obligate sa asigure ordinea si disciplina la fiecare loc 
de munca, respectarea tehnologiilor si instuctiunilor de utilizare a aparatelor si 
instalatiilor, urmarirea conditiei personalului in subordine de a fi apt sa-si 
indeplineasca atributiile de serviciu. 
     Art.15 Pe langa obligatiile prevazute la Art.13, personalul de cercetare este 
solicitat sa corespunda urmatoarelor exigente: 
     a. sa contribuie cu intreaga sa capacitate intelectuala la executarea 
indatoririlor ce ii revin din planul de cercetare stiintifica si la valorificarea 
rezultatelor cercetarii; 
     b. sa contribuie la extinderea si diversificarea cercetarii stiintifice in domeniul 
biologiei si patologiei celulare si moleculare; 
     c. sa participe activ la dezbaterile stiintifice, la confruntarea de idei in 
domeniul stiintific de specialitate si sa contribuie, pe aceasta cale, la definirea 
directiilor de progres ale cercetarii stiintifice in biologia celulara si moleculara, la 
stabilirea mijloacelor pentru imbunatatirea procesului de cercetare si de 
valorificare a rezultatelor stiintifice obtinute; 
     d.  sa participe la formarea tinerilor pentru cercetarea stiintifica prin 
transmiterea experientei si cunostintelor proprii;  
     e. sa participe activ la initiativele conducerii Institutului pentru utilizarea 
eficienta a bazei materiale, sa se preocupe de introducerea in procesul cercetarii 
stiintifice a tehnicilor si metodelor moderne; 
     f.  sa pastreze o discretie absoluta asupra datelor confidentiale si secretelor 
tehnico-stiintifice ale Institutului in care scop nu se va angaja, sub nici o forma, 
sa efectueze lucrari sau sa furnizeze date unor persoane fizice sau juridice, 
straine de Institut, decat cu aprobarea conducerii Institutului; 
     g.  sa tina la zi evidenta activitatii de cercetare, cu obligatia intocmirii situatiilor 
statistice sau rapoartelor de activitate solicitate de conducerea Institutului; orice 
informare asupra acestor date, solicitata in afara Institutului, va fi furnizata numai 
prin conducerea Institutului; 
     h.  valorificarea prin publicatii, comunicari sau alte forme a rezultatelor 
stiintifice obtinute in Institut se va face numai cu acordul conducerii Institutului; 
     i.  la parasirea temporara prelungita sau parasirea definitiva a Institutului 
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(concedii prelungite de boala, de maternitate, concedii fara plata, transferare, 
demisie) Angajatii angrenati in activitatea de cercetare stiintifica vor preda 
conducerii Institutului toate materialele care contin informatii asupra cercetarilor 
stiintifice desfasurate in Institut publicate sau nepublicate (caiete de lucru, 
iconografie, preparate etc), precum si materialele si reactivii detinuti pentru 
aceste cercetari. 
     Art.16  Se interzice: 
     a. prezenta in Institut a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice; 
cei aflati in aceasta situatie vor fi evacuati din Institutie, cu pierderea drepturilor 
salariale pentru ziua respectiva; in cazul repetarii acestor imprejurari se vor lua 
masuri disciplinare, conform legii; producerea unor prejudicii Institutului de catre 
Angajati aflati sub influenta alcoolului determina desfacerea contractului de 
munca si recuperarea prejudiciului. 
     b.  introducerea neoficiala in Institut a unor materiale care ar putea provoca 
contaminari, intoxicatii, incendii sau explozii; 
     c.  fumatul in laboratoare, in salile de preparare a produselor biologice, in 
depozite, in apropierea substantelor inflamabile, in locurile de cazare a 
animalelor de experienta; se va fuma numai in locurile destinate acestui scop; 
     d.  practicarea unor activitati care nu sunt destinate sau subordonate 
procesului de cercetare sau celorlalte procese care asigura buna functionare a 
Institutului; 
     e.  parasirea locului de munca nejustificat sau folosirea timpului de munca in 
alte scopuri decat cele care sunt in interesul Institutului; 
     f.  deplasarile nejustificate in incinta Institutului si stationarile prelungite in 
afara locurilor justificate de activitatea profesionala; 
     g.  executarea in incinta Institutului de lucrari in interes personal in timpul 
serviciului, precum si impiedicarea altora de a-si indeplini obligatiile de serviciu; 
     h.  desfasurarea oricaror activitati ce ar putea pune in primejdie securitatea 
Institutului, a propriei persoane sau a altora; 
     i.  savarsirea de acte imorale, violente sau maltratari de persoane sau 
animale, proferarea de injurii sau calomnii ori deteriorarea de bunuri; 
     j.  scoaterea din Institut de substante, materiale, instrumente sau orice alte 
bunuri apartinand Institutului, fara acte justificative legale, contrasemnate de 
conducere; 
     k.  iesirea din Institut in timpul orelor de program fara bilet de voie, delegatie 
de serviciu ori alte documente justificative; 
     l.  parasirea Institutului prin alt loc decat cel stabilit pentru accesul 
personalului. 
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CAPITOLUL III 
 

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A ANGAJATILOR 
INSTITUTULUI 

 
Art.17  În exercitarea atributiilor de serviciu, angajaţii Institutului au obligatia de a 
avea un comportament profesionist si adecvat normelor interne Instituţiei. 
 Art.18  Angajaţii Institutului au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sã respecte 
Constitutia, legile tãrii si sã actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor 
legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii 
profesionale. 
 Art.19 (1) Angajaţii Institutului au obligatia de a apãra în mod loial prestigiul 
acestuia, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce 
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei instituţii. 
(2) Angajaţilor Institutului le sunt interzise urmatoarele: 
a. sã exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legãturã cu 
activitatea instituţiei, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele sale de 
dezvoltare; 
b. sã facã aprecieri neautorizate în legãturã cu litigiile aflate în curs de 
solutionare si în care Institutul are calitatea de parte; 
c. sã dezvãluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele 
prevãzute de lege, dacã nu sunt abilitati în acest sens; 
d. sã dezvãluie informatiile la care au acces în îndeplinirea atributiilor de serviciu, 
dacã aceastã dezvãluire este de naturã sã atragã avantaje necuvenite ori sã 
prejudicieze imaginea sau drepturile Institutului; 
 Art.20 (1) În relatiile interpersonale ale angajatilor Institutului, precum si cu alte 
persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati sã aibã un comportament 
bazat pe respect, bunã-credintã, corectitudine si amabilitate. 
 (2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitãtii 
persoanelor din cadrul Institutului, precum si persoanelor cu care intrã în legãturã 
în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin: 
a. întrebuintarea unor expresii jignitoare; 
b. dezvãluirea unor aspecte ale vietii private; 
c. formularea unor sesizãri sau plângeri calomnioase. 
(3) Angajaţii au obligatia sã foloseascã timpul de lucru, precum si bunurile 
apartinând Institutului, exclusiv pentru desfãsurarea activitãtilor aferente 
atributiilor de serviciu stabilite. 

CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA IN INSTITUT 
 
     Art.21  Durata obisnuita a timpului de lucru in Institut este in medie de 40 ore 
pe saptamana, 8 ore pe zi, cinci zile pe saptamana. 
     In cadrul unei saptamani, programul zilnic de lucru este diferentiat pe domenii 
de activitate. 
     Art.22  Repaosul saptamanal se asigura pentru tot personalul sambata si 
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duminica si in zilele de sarbatori legale cu exceptia persoanelor cu atribuţii de 
ofiteri de serviciu si paznicilor – portari, la care repaosul saptamanal se poate 
acorda in alte zile, conform graficului turelor. 
     Art.23  Atât modificarea programului de lucru, cat si organizarea programului 
pe ture in anumite compartimente, sunt facute de conducerea Institutului in raport 
cu necesitatile de cercetare, cu respectarea prevederilor legale. 
     Art.24  Persoanele cu atribuţii de şefi de laboratoare si ai celorlalte colective 
de munca au obligatia sa organizeze activitatea in compartimentele pe care le 
coordoneaza astfel incat atributiile de serviciu, precizate in fisele posturilor pe 
care le intocmesc pentru personalul in subordine, sa fie aduse la indeplinire in 
majoritatea cazurilor in timpul programului de lucru. Acestia impreuna cu sectorul 
economic-administrativ asigura consemnarea corecta in evidenta a timpului de 
munca efectuat. Fisele posturilor vor fi consemnate de conducerea Institutului. 
 
     Art.25  (1) Prestarea muncii peste durata normala este admisa in situatii 
deosebite (preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau a altor 
cazuri de forta majora, repararea unor utilaje sau instalatii etc), cat si pe baza 
dispozitiilor conducerii Institutului. 
     (2) Pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii Institutului, munca peste 
durata normala poate fi prestata si in alte situatii, necesitate de specificul 
activitatii de cercetare. In aceasta situatie se poate afla personalul care lucreaza 
in zilele de repaus pentru continuarea unor experimente, pentru supravegherea 
animalelor de laborator, pentru definitivarea unor lucrări în vederea încadrării în 
termenele stabilite  si pentru asigurarea bunei functionari a aparaturii si 
instalatiilor. 
     (3) Activitatile peste programul de lucru normal vor fi consemnate in “Registrul 
de evidenta a prezentei in Institut in afara orelor de program” si aprobate de seful 
ierarhic si de conducerea Institutului. 
     (4) Orele efectuate peste program fara aceste aprobari consemnate in 
Registrul de evidenta a prezentei in Institut in afara orelor de program nu se iau 
in consideratie la eventualele solicitari de compensare a timpului lucrat peste 
program. 
     Art.26  Timpul in care o persoana presteaza munca peste durata normala de 
lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile; 
compensarea orelor prestate de salariatii cu atribuţii de ofiteri de serviciu pe 
Institut se poate face in urmatoarele 60 de zile. 
     Art.27 (1) Femeile gravide si cele care alapteaza nu vor fi folosite in activitati 
contraindicate medical si nu vor presta ore suplimentare. Timpul pentru ingrijirea 
si alimentatia copilului se acorda conform legislatiei in vigoare. 
     (2) De asemenea nu vor presta ore suplimentare persoanele care lucreaza cu 
program redus, acordat pentru refacerea sanatatii. 
      

Art.28 (1) Serviciul pe Institut in afara orelor de program se asigura de catre 
salariaţii cu atribuţii de ofiteri de serviciu angajati in acest scop si din randul 
personalului de executie, conform programarilor lunare aprobate de conducerea 
Institutului. Neprezentarea la serviciul de garda se sanctioneaza prin sancţiunile 
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disciplinare prevăzute la articolul 58, alin. 2. 
     (2) Efectuarea serviciului pe Institut este obligatorie pentru personalul 
prevazut in programarile lunare. 
     Art.29  Paza Institutului se organizeaza de Compartimentul economic 
administrativ impreuna cu persoana desemnata de conducere cu coordonarea 
activitatii de paza. Planul de paza al Institutului este prezentat in Anexa 1. 
     Art.30  (1) Evidenta prezentei personalului la programul de lucru se tine prin 
condici de prezenta. Fiecare persoana incadrata are obligatia sa semneze 
personal, zilnic, la intrarea si la iesirea din serviciu, condica de prezenta. Cei 
care nu au semnat condica de prezenta, nu au bilet de voie in interes de serviciu 
sau personal, delegatie sau certificat medical, sunt considerati absenti nemotivat 
in ziua respectiva. 
     (2) Condicile de prezenta vor fi puse dimineata la dispozitia personalului de 
catre salariaţii cu atribuţii de ofiteri de serviciu. La inceperea programului fiecarei 
categorii de personal, condicile vor fi retrase  de salariatul responsabil desemnat 
din compartimentul economic administrativ; responsabilul va consemna prezenta, 
întârzierile, absentii motivati si nemotivati. La terminarea programului condicile 
de prezenta vor fi puse la dispozitia personalului la sfârsitul programului fiecarei 
categorii, dupa care vor fi pastrate de salariaţii cu atribuţii de ofiteri de serviciu. 
     (3) Plecarile in timpul programului, in interes de serviciu sau personal, se fac 
pe baza biletelor de voie sau a delegatiilor eliberate de sefii de compartimente 
sau laboratoare si aprobate de conducerea Institutului. 
     (4) Biletele de voie cu valabilitate de la ora 10 se semneaza de catre 
directorul sau directorul adj.  Al Institutului la ora 9.00 pentru ziua in curs si la ora 
15.00 pentru ziua urmatoare. 
     (5) Pe biletele de voie in interes de serviciu sau personal trebuie sa fie 
specificate ora iesirii si a revenirii in Institut, în momentul depuerii la Secretariat, 
care va tine evidenta scrisa a acestor bilete. Specificarea orei exacte de iesire-
intrare in Institut se face de catre personalul de paza si se consemneaza si in 
condica de la poarta. Daca biletele de voie nu au specificata ora inapoierii in 
Institut, invoirea se considera pana la terminarea programului si se ia in 
consideratie ca atare la calculul numarului de ore de invoire. 
     (6) In cazuri neprevazute (accident, inbolnaviri etc.) anuntate telefonic sau pe 
alta cale, persoanele cu atribuţii de sef de laborator sau de şeful de 
compartiment va intocmi biletul de voie necesar, anuntand la secretariat despre 
situatia ivita. 
     Art.31 Personele cu atrubuţii de şefi de laboratoare si compartimente, inclusiv 
ai serviciilor ecomomic-administrativ si tehnic, vor tine o evidenta stricta a orelor 
suplimentare, a timpului liber compensat, pe baza de bilete de recuperare tip, a 
timpului nelucrat datorita invoirilor in interes personal, asigurand consemnarea 
lor in sistemul de evidenta. 
     Art.32 (1) Invoirile in interes personal se pot lua numai cu aprobarea directiei 
Institutului, fara de care plecarea din Institut in interes personal este considerata 
absenta nemotivata. 
     (2) Timpul nelucrat ca urmare a invoirilor in interes personal, pana la 4 ore se 
calculeza echivaland ora la ora. O invoire personala de peste 4 ore pe zi este 
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echivalenta cu o zi de lucru. 
      (3) Timpul nelucrat ca urmare a intarzierilor se echivaleaza astfel: 
     - pana la 120 minute pe luna, se compenseaza prin timp echivalent lucrat 
suplimentar; 
     - 120 minute pe luna, o zi de lucru; 
     - pentru fiecare 60 de minute aditionale, o zi de lucru. 
     (4) Evidenta intarzierilor se face lunar, iar a invoirilor in interes personal se 
face trimestrial; compensarea lor se efectueaza in luna urmatoare, ,tinând seama 
de nevoile Institutului. 
     (5) Timpul nelucrat poate fi: 
     - compensat prin ore suplimentare;  
     - compensat prin garzi, daca necesitatile Institutului o cer; 
     - compensat prin zile de concediu de odihna. 
     (6) Intarzierile si invoirile personale excesive se considera abateri de la 
disciplina de lucru si pot fi sanctionate conform Codului Muncii. 
     Art.33 (1) Accesul in Institut este admis pe baza de legitimatie de serviciu 
vizata semestrial, permise cu perioade determinate de valabilitate si bilete de 
intrare. 
     (2) Angajatii care nu prezinta legitimatia la solicitarea portarului nu vor avea 
acces in Institut, fiind considerati absenti nemotivat si pasibili de penalizarea 
prevazuta de legislatia in vigoare. 
     Art.34 In compartimentele in care isi desfasoara activitatea, Angajatii 
Institutului vor purta halate, echipament de protectie ori de lucru, prevazute cu 
ecusoane. Atat legitimatia cat si ecusonul nu pot fi instrainate. 
     Art.35 (1) Persoana care isi pierde legitimatia, ecusonul sau echipamentul cu 
insemnele Institutului este obligata sa anunte de indata seful ierarhic si 
compartimentul economic-administrativ. 
     (2) Persoanelor care au pierdut legitimatia de serviciu li se vor elibera permise 
provizorii de acces pana la emiterea unor noi legitimatii conform prevederilor 
legale. 
     (3) Evidenta legitimatiilor pierdute sau furate va fi efectuata de compartimentul 
economic-administrativ care are obligatia sa comunice acest lucru personalului 
de paza spre a preveni folosirea lor de catre alte persoane. 
     Art.36  (1) Regulile cu privire la circulatia si ordinea in incinta Institutului vor fi 
stabilite prin dispozitiile date de directia Institutului.  
     (2) Dispozitiile privind circulatia si ordinea interioara vizeaza atat asigurarea 
bunei desfasurari a activitatii de cercetare, cat si asigurarea protectiei muncii, in 
special in locurile unde munca se desfasoara in conditii speciale. 
     Art.37 (1) Este interzis accesul persoanelor din afara Institutului cu aparate de 
fotografiat, de filmat si videocamere in locurile unde se afla documente 
confidenţiale sau in locurile unde se efectueaza cercetari stiintifice de orice 
natura fara aprobarea directorului Institutului. Fotografierile si filmarile pentru 
documentarea cercetarilor stiintifice efectuate si a vietii stiintifice a Institutului se 
executa de catre personalul de cercetare si autorizat propriu. 
     (2) Prelucrarea materialului foto si de filmare se va face de regula in 
laboratoarele Institutului, al caror personal are obligatia de a tine o stricta 
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evidenta a materialelor utilizate. 
     (3) Rebuturile si materialul inutilizabil va fi distrus si predat la magazie pe 
baza de procese verbale vizate de conducerea Institutului. 
     Art.38  Aprobarea accesului persoanelor ce apartin altor Institutii (venite in 
interes de serviciu), in locurile unde se executa lucrari cu caracter confidential, se 
da de catre directorul Institutului sau directorul adjunct, pe baza unei delegatii 
semnate de conducatorul Institutiei din care face parte vizitatorul sau a unor 
justificari admisibile. Pe delegatie se vor mentiona datele si documentele ce vor fi 
consultate ori locurile unde urmeaza sa aiba acces. 
     Art.39 Persoanele din afara Institutului (personal de cercetare, auxiliar, 
studenti etc.), care il frecventeaza in diferite scopuri (colaborari, efectuarea unor 
lucrari, specializari, documentare, lucrari de diploma etc.) vor avea acces numai 
pe baza aprobarii directiei Institutului si a permiselor de intrare. 
     Art.40 Accesul pe scurta durata in Institut a unei persoane din afara este 
admis pe baza legitimatiei sau a buletinului de identitate, cu anuntarea telefonica 
a Angajatului solicitat, care o va prelua din holul de intrare si va raspunde pentru 
comportarea respectivei persoane in Institut. 
     Art.41 Primirea in audienta la conducerea Institutului este permisa in zilele si 
orele stabilite. 
     Art.42  Dupa terminarea sau in afara orelor de program, prezenta in Institut a 
personalului este permisa cu acordul sefului ierarhic superior. Salariaţii cu 
atribuţii de ofiteri de serviciu au obligatia sa tina evidenta persoanelor ramase in 
Institut in afara orelor de program. 
     Art. 43  (1) In cazul incadrarii in munca cu contract individual de munca la 
domiciliu, in situatii deosebite, atat angajatii cat si conducerea Institutului au 
aceleasi drepturi si obligatii, prevazute in contractul individual de munca si in 
prezentul Regulament Intern. 
     (2) Angajatii cu munca la domiciliu indeplinesc sarcinile specifice, stabilindu-si 
programul de comun acord cu conducerea Institutului si cu respectarea normelor 
specifice activitatii de cercetare stiintifica 
     (3) In cuprinsul contractului individual de munca la domiciliu este obligatorie 
mentionarea expresa ca angajatul lucreaza la domiciliu, periodicitatea prezentării 
la sediul angajatorului, programul în cadrul căruia angajatorul are dreptul să 
controleze activitatea salariatului si modalităţile concrete de realizare a 
controlului, şi de verificare a îndeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor prevazute 
in fisa postului. 
     Art.44  (1) Angajatii au dreptul – in conditiile legii – la un concediu de odihna 
platit, in fiecare an calendaristic. 
     (2) Programarea concediilor de odihna se face de catre fiecare compartiment 
de munca până la sfârşitul lunii decembrie a fiecarui an pentru anul urmator, 
tinandu-se seama de interesul bunei desfasurari a activitatii Institutului si de 
interesul angajatilor, conform reglementarilor legale. 
     (3) Propunerile de programare nominala a concediilor se fac de catre sefii de 
compartimente dupa discutarea prealabila cu personalul din subordine si se 
aproba de catre conducerea Institutului. Angajatii din Institut sunt obligati sa 
efectueze concediile de odihna la data planificata. In cazuri neprevazute se 
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admite reprogramarea. 
     (4) Concediul de odihna se efectueaza integral in fiecare an calendaristic; 
concediul se poate acorda si fractionat daca interesele serviciului o cer, sau la 
solicitarea celui in cauza, atunci cand interesele serviciului permit. 
     (5) Concediul de odihna care nu a putut fi efectuat din motive obiective in 
cursul unui an calendaristic, poate fi compensat in anul urmator in conditiile 
prevăzute în Codul Muncii. 
     (6) Angajatii pot fi rechemati din concediu, prin dispozitia scrisa a conducerii 
Institutului, pentru nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta in 
Institut a celor in cauza. 
     (7) Evidenta concediilor de odihna se tine pe compartimente de activitate si 
de catre compartimentul economico-administrativ. 
     Art.45  (1) Potrivit reglementarilor in vigoare, persoanele incadrate in munca 
pot solicita, dupa epuizarea concediului legal de odihna, concedii fara plata 
pentru motive justificate: profesional: prezentarea la examene, sustinerea tezei 
de doctorat, pregatirea doctoranzilor bursieri, specializari in strainatate etc. 
     (2) Vechimea in munca in perioada concediului fara plata se va stabili in 
conformitate cu prevederile legii. 
     Art.46  (1) Persoanele incadrate in munca au dreptul la indemnizatii in cazul 
pierderii temporare a capacitatii de munca, conform legislatiei in vigoare. 
     (2) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca sunt obligate sa 
anunte fara intarziere Institutul despre starea sanatatii lor si sa prezinte actele 
doveditoare in acest sens. 
     (3) Pentru cazuri grave, membrilor de familie le revine aceasta indatorire, 
astfel incat cel in cauza sa poata beneficia de drepturile ce i se cuvin.  
 

CAPITOLUL V 
NORME DE IGIENA SI DE SECURITATE A MUNCII 

 
Art.47 (1) Fiecare angajat are obligatia sã asigure aplicarea mãsurilor referitoare 
la securitatea si sãnãtatea sa in munca, precum si a celorlalti angajati. 
(2) Pentru desfãsurarea activitãtii în conditii de securitate si sănătate, personalul 
are urmãtoarele obligatii: 
a. sã îsi însuseascã si sã respecte normele si instructiunile de protectia muncii si 
mãsurile de aplicare a acestora; 
b. sã desfãsoare activitatea în asa fel încât sã nu se expunã la pericol de 
accidentare sau îmbolnãvire profesionalã, atât a sa cât si a colegilor; 
c. sã aducã la cunostintã conducerii Institutului orice defectiune tehnicã sau altã 
situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnãvire profesionalã; 
d. sã utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea Institutiei; 
e. sã nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrarã a 
dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice; 
(3) Pentru desfãsurarea activitãtii în conditii de securitate si sãnãtate, 
conducerea Institutului are urmãtoarele obligatii: 
a. sã asigure si sã controleze cunoasterea si aplicarea de cãtre toti angajatii a 
prevederilor legale în domeniul protectiei muncii; 
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b. sã asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncã si a accidentelor 
usoare suferite de personal; 
c. sã asigure materialele igienico-sanitare specifice activitãtii desfãsurate; 
Art. 48 (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncã, 
fiecare angajat va informa de urgentã conducerea Institutului.  
(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinte 
grave, vor fi imediat aduse la cunostinta conducerii. 
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul 
domiciliu – loc de muncã si invers. 
Art.49 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncã, angajatii au 
urmãtoarele obligatii: 
a. rãspund pentru respectarea normelor de igienã si de tehnica securitãtii muncii; 
b. se interzice pãstrarea, distribuirea sau vânzarea de substante sau 
medicamente al cãror efect pot produce dereglãri comportamentale, în incinta 
Instituţiei;  
   c.se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii bãuturilor 
alcoolice în incinta Instituţiei. 
 
 

CAPITOLUL VI 
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 
 
 
Art. 50 (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de 
tratament fata de toti angajatii. 
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un angajat, bazata pe criterii 
de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, 
rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie 
sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. 
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, 
restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile 
prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori 
inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in 
legislatia muncii. 
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent 
pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei 
discriminari directe. 
Art. 51. (1)  Orice angajat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de 
munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si 
sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara 
nicio discriminare. 
(2) Tuturor angajatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la 
plata egala pentru munca egala, , dreptul la protectia datelor cu caracter 
personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 
Art. 52. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor 
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practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile 
de munca, referitoare la: 
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor 
pentru ocuparea posturilor vacante; 
b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de 
munca ori de serviciu; 
c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; 
d) stabilirea remuneratiei; 
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si 
asigurari sociale; 
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, 
perfectionare, 
specializare si recalificare profesionala; 
g) evaluarea performantelor profesionale individuale; 
h) promovarea profesionala; 
i) aplicarea masurilor disciplinare; 
j) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. 
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in 
care, datorita naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de 
lege, particularitatile de sex sunt determinante. 
Art. 53. (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul 
de munca este considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa. 
(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand 
in contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale 
ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alta 
conduita cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si 
psihica a persoanelor la locul de munca. 
(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept 
hartuire sexuala, avand ca scop: 
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de 
descurajare pentru persoana afectata; 
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste 
promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul 
la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a 
accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. 
(4) Toti angajatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile 
legii pentru incalcarea acestora. 
(5) Conducerea Institutului nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de 
munca si face public faptul ca incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire 
sexuala, indiferent cine este ofensatorul, astfel încât angajatii care incalca 
demnitatea personala a altor angajati, prin orice  manifestare confirmata de 
hartuire sexuala la locul de munca, sa fie sanctionati disciplinar. 
Art. 54. (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul 
printr-o plangere in scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de 
hartuire sexuala la locul de munca. 
(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire 

http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406
http://www.memo.codulmuncii.eu/?cs=360406


INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 21 

sexuala, va conduce investigatia in mod strict confidential si, in cazul confirmarii 
actului de hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare. 
(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul 
anchetei. 
(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat 
impotriva reclamantului, cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la 
investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare si vor fi sanctionate 
conform dispozitiilor legale in vigoare. 
(5) Hartuirea sexuala constituie si infractiune. 
(6) Potrivit dispozitiilor din Codul penal, cu modificarile ulterioare, hartuirea unei 
persoane prin amenintare sau constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de 
natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta 
pe care i-o confera functia indeplinita la locul de munca se pedepseste cu 
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
Art. 55. (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui 
climat normal de munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a 
contractelor colective de munca, a regulamentului intern, precum si a drepturilor 
si intereselor tuturor angajatilor. 
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze 
respectarea demnitatii fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare 
pe cale amiabila a plangerilor individuale ale angajatilor, inclusiv a celor privind 
cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege. 
 
 

CAPITOLUL VII 
RECOMPENSE OFERITE ANGAJATILOR CU REALIZARI PROFESIONALE 

DEOSEBITE 
 
     Art.56 (1) Angajatii Institutului care au realizari deosebite in activitatea pe care 
o desfasoara, isi indeplinesc in cele mai bune conditii atributiile ce le revin si au o 
conduita ireprosabila pot primi sau, dupa caz, pot fi propuse sa li se acorde, 
potrivit dispozitiilor legale recompese şi/sau bonusuri. 
     (2) Recompensele acordate se consemnează in fisa si dosarul personal al 
angajatului 
 

CAPITOLUL VIII 

SANCTIUNI DISCIPLINARE  
 
     Art.57 (1) Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor 
de comportare, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, 
indiferent de functia sau postul pe care-l ocupa cel care a savarsit-o. 
     (2) Sanctiunile cu caracter disciplinar care pot fi aplicate potrivit Art.248 din 
Codul Muncii sunt urmatoarele:    
     a.  avertisment 
     b.  reducerea salariului si reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 
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1-3 luni cu 5-10%; 
     c.  retrogradarea in functie sau in categorie – in cadrul aceleiasi profesii – pe 
durata de 1-3 luni; 
     d.  desfacerea disciplinara a contractului de munca. 
     Art.58 (1) La stabilirea sanctiunii ce urmeaza a se aplica unei persoane pentru 
abaterea savarsita trebuie sa se tina seama de cauzele si gravitatea faptei, de 
conditiile in care a fost comisa, de gradul de vinovatie a celui in cauza, daca a 
mai avut sau nu abateri, precum si de urmarile abaterii asupra bunului mers al 
Institutului. 
     (2) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a 
faptei ce constituie abatere, ascultatea celui in cauza si verificarea sustinerilor 
facute de acesta in aparare (verbal si scris). 
     Art.59 (1) Pentru a declansa actiunea disciplinara este necesar ca directia 
Institutului sa fie sesizata in prealabil despre savarsirea unei abateri. De regula, 
actul de sesizare este intocmit de catre seful ierarhic al celui in cauza. 
     (2) Actul de sesizare (constatare) poate fi intocmit sub forma unui referat care 
sa cuprinda date despre numele si prenumele invinuitului: functia, locul de 
munca, descrierea abaterii, gradul de vinovatie, discutarea apararilor, 
antecedentele disciplinare, propunerea de sanctionare. 

(3) Conducerea unitatii primind sesizarea incredinteaza efectuarea cercetarii 
prealabile unei comisii competente si neutre. 
     (4) Comisia care face cercetarea trebuie sa se documenteze asupra 
conditiilor si imprejurarilor faptelor retinute ca abatere. Ea trebuie sa stranga 
probele care pot duce la stabilirea situatiei de fapt si a vinovatiei, a declaratiilor 
(notelor explicative ale persoanelor care au asistat sau au luat cunostinta 
nemijlocit de savarsirea abaterii). 
     (5) Comisia insarcinata cu cercetarea trebuie sa convoace pe cel invinuit, sa-i 
arate in ce consta invinuirea si sa-l asculte in legatura cu fapta ce i se imputa. 
     (6) Tinand seama de importanta ei, dovada ascultarii invinuitului se face cu 
nota explicativa scrisa a acestuia sau cu actul prin care cel ce face cercetarea 
relateaza cele declarate de invinuit in apararea sa. 
     (7) Nota explicativa se face totdeauna in scris si trebuie semnata de invinuit. 
In cazul in care invinuitul refuza sa dea nota explicativa, urmeaza a se incheia un 
proces verbal cu 2 martori prin care sa se consemneze refuzul de a da nota 
explicativa. Intotdeauna semnatura martorilor si a celui care face cercetarea 
devine obligatorie. Ascultarea invinuitului si verificarea sustinerilor sale in 
apararea sa trebuie sa fie prealabila aplicarii sanctiunii, iar nerespectarea acestor 
conditii, impuse imperativ de lege, atrage in anumite cazuri anularea deciziei de 
sanctionare. 
     Art..60  In cazul incalcarii normelor privind ordinea si disciplina la locul de 
munca, personalul compartimentului din care face parte persoana vinovata poate 
sa dezbata abaterea savarsita si sa solicite conducerii Institutului aplicarea de 
sanctiuni disciplinare. 
     Art.61  (1) Organele imputernicite sa aplice sanctiuni disciplinare sunt, in 
limita competentei lor, urmatoarele: sefii de compartimente, directorul Institutului, 
consiliul stiintific. 
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     (2) Sanctiunea “avertisment” poate fi aplicată de catre sefii de compartimente; 
celelalte sanctiuni se aplica de conducerea Institutului. 
     (3) Pentru personalul numit de forul ierarhic superior, sanctiunea disciplinara 
se aplica de către acesta acel for. 
     (4) Pentru personalul numit cu aprobarea forului ierarhic superior sau a 
Consiliului stiintific, desfacerea contractului de munca se face cu aprobarea 
acestor foruri. 
     Art.62   Abaterile disciplinare savarsite de persoanele incadrate in munca in 
perioada detasarii in alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii la care 
acestia au fost detasati. Sanctiunile privind retrogradarea in functie pot fi aplicate 
numai cu acordul conducerii unitatii care le-a detasat, iar sanctiunea desfacerii 
disciplinare a contractului de munca se aplica doar de conducerea unitatii care 
le-a detasat. 
     Art.63 Abaterile disciplinare savarsite de o persoana incadrata in munca in 
timpul delegarii in alta unitate, se sanctioneaza de catre conducerea unitatii care 
a delegat-o. 
     Art.64 (1) Desfacerea disciplinara a contractului de munca nu se poate face in 
timpul cat persoana in cauza se afla in concediu pentru incapacitate temporara 
de munca, in caz de graviditate, in timpul concediului de maternitate, in perioada 
cat ingrijeste copilul bolnav in varsta de pana la 3 ani. 
     (2) Decizia privind desfacerea disciplinara a contractului de munca se 
comunica persoanei in cauza in termen de 5 zile sub semnatura. Ea isi produce 
efectele numai de la data comunicarii. 
     Art.65 Raspunderea penala sau materiala, ori aplicarea unei masuri de 
influentare morala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, 
daca prin aceasta s-au incalcat si obligatii de munca. 
     Art.66 (1) Sanctiunea disciplinara poate fi stabilita si trebuie comunicata in 
scris celui in cauza in termen de cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept 
sa o aplice a luat cunostinta de savarsirea abaterii, fara a se putea insa depasi 6 
luni de la data savârsirii abaterii. In cazul in care aceste termene au expirat, 
sanctiunea discilpinara nu mai poate fi aplicata. 

(2) In comunicarea scrisa ce se face persoanei incadrate in munca, in legatura 
cu sanctiunea aplicata, se vor prevedea si calea de atac, termenul de introducere 
a plangerii si organele competente sa solutioneze plangerea. 
     Art.67 (1) Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face plangere 
in scris in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii. Plangerea impotriva 
sanctiunii disciplinare se solutioneaza in termen de 30 zile de catre: 
     a.  persoana care ocupa functia ierarhica imediat superioara celui care a 
aplicat sanctiunea; 
     b.  Consiliul stiintific pentru sanctiuni aplicate de director; 
     c.  judecatorie, daca sanctiunea consta in desfacerea disciplinara a 
contractului de munca. 
     (2) In aceste cazuri, hotararile pronuntate sunt definitive. 
     Art.68 (1) Sanctiunea disciplinara aplicata unei persoane – cu exceptia 
desfacerii contractului de munca – se considera a nu fi luata daca timp de un an 
de la executarea ei angajatul nu a mai savarsit o alta abatere. 
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     (2) Inainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de 
la data executarii sanctiunii, directorul Institutului poate dispune, daca angajatul 
nu a mai savarsit in acest interval nici o abatere, avand o buna comportare, ca 
sanctiunea aplicata sa fie considerata prescrisă. 

 

CAPITOLUL IX 

ACTIVITATEA DE REZOLVARE A PROPUNERILOR, RECLAMATIILOR SI A              

SOLICITARILOR ANGAJATILOR DIN INSTITUT 
 
     Art.69 (1) Conducerea Institutului examineaza si clarifica problemele de 
interes personal sau general sesizate si raspunde de rezolvarea acestora cu 
operativitate, potrivit legilor. 
     (2) Directorul Institutului raspunde pentru obiectivitatea cercetarilor efectuate, 
pentru temeinicia si justetea concluziilor desprinse si legalitatea masurilor 
stabilite, pentru exactitatea si operativitatea raspunsurilor date. 
     Art.70  Sesizarile Angajatilor vor fi rezolvate prin cercetare directa, la fata 
locului, fiind obligatorie ascultarea persoanei la care se refera sesizarea. Nici o 
persoana care a adresat, cu buna credinta, sesizari verbale sau scrise, nu poate 
fi trasa, in nici un fel, la raspundere. Orice act de persecutie impotriva 
persoanelor care au facut asemenea sesizari se sanctioneaza potrivit legii. Sunt 
pasibile de pedeapsa legala, la cererea celui lezat, defaimarea sau calomnierea 
unei persoane. 
     Art.71  Conducerea Institutului este obligata sa analizeze cu cea mai mare 
grijă propunerile, sesizarile, reclamatiile si cererile adresate si sa le incredinteze 
spre solutionare unor persoane cu o temeinica pregatire profesionala, experienta 
si cu o conduita ireprosabila, care in intreaga activitate au dat dovada de 
corectitudine in aplicarea legilor. 
     Art.72 (1) Sesizarile si reclamatiile indreptate impotriva activitatii conducerii 
Institutului se cerceteaza si se rezolva de catre forurile ierarhic superioare. 
     (2) Este interzisa trimiterea spre cercetare a sesizarilor si reclamatiilor catre 
organele sau persoanele la a caror activitate se refera acestea. 
     Art.73 Examinarea si rezolvarea lor este obligatorie in termen de 20 zile de la 
primire. La cele care necesita o cercetare mai indelungata termenul poate fi 
prelungit cu cel mult 30 zile de catre conducatorul Institutului. In mod cu totul 
exceptional pentru cele ce nu pot fi rezolvate in cadrul acestui termen, se pot 
aproba prelungiri mai mari. 
     Art.74  Directorul Institutului va asigura cercetarea si rezolvarea rapida si 
temeinica a problemelor ridicate de Angajati, cu respectarea a prevederilor legale. 
     Art.75 (1) Toate propunerile, sesizarile si reclamatiile vor fi luate in evidenta 
de catre secretariatul stiintific al Institutului.  
     (2) Persoana desemnata cu evidenta prezinta conducerii Institutului 
propunerile, sesizarile si reclamatiile primite, urmareste rezolvarea lor 
corespunzatoare si comunica raspunsul catre petitionari, in termenele stabilite de 
lege. 
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CAPITOLUL X 

DISPOZITII FINALE  
 
     Art.76  (1) Regulamentul Intern se aproba de Consiliul stiintific si se 
semneaza de directorul Institutului si de secretarul stiintific. Dupa semnare, 
Regulamentul Intern va fi adus la cunostinta tuturor Angajatilor si intra in vigoare 
dupa semnarea lui.      
     (2) Regulamentul Intern poate fi modificat, potrivit procedurii prevazute pentru 
intocmirea lui, ori de cate ori necesitatile legate de buna organizare a activitatii si 
a disciplinei muncii din Institut impun modificari. 
     Art.77 Regulamentul Intern adoptat este actualizat conform legilor si modificat 
in conditiile prevazute de prevederile legale. 
      Art. 78 Prezentul Regulament intern se completează cu toate Procedurile 
Operaţionale existente la data emiterii lui sau emise ulterior aprobării  în cadrul 
IBPC”N. Simionescu”. 
 
  
 
 
 
 
Data aprobarii Consiliului Stiintific  …............... 
 
 
 Data semnarii  ….................. 
 
 
 
 
DIRECTOR, 
                                            SECRETAR STIINTIFIC, 
 
Acad. M. Simionescu 
                                             Dr. D. Popov           
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ANEXA 1 
 

 INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE                                                                                                 NESECRET          
CELULARA « NICOLAE SIMIONESCU »                                                                      

   Str.Bogdan Petriceicu Hasdeu                                                                                                                     AVIZAT 
nr.8 ,sector 5,BUCUREST,CP 35-14                                                                                              SEFUL SECTIEI 17 

POLITIE 
                    ROMANIA                                                                                                                       (GRAD, NUME, 
PRENUME) 
Tel:(+4021) 319.4518; 319.4520 
Fax:(+4021) 319.4519 
E-mail: secretariat@icbp.ro 

 

                          DE ACORD 

              SEFUL BIROULUI DE ORDINE PUBLICA 

                          (GRAD,NUME,PRENUME) 

 

PLAN DE PAZA  

(NEINARMAT) 

AL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA “NICOLAE SIMIONESCU” 

(IBPC-NS) 

CU SEDIUL IN BUCURESTI str.BOGDAN PETRICEICU HASDEU nr.8, sc.8 

 

Intocmit azi 15. Oct. 2012 in conformitate cu prevederile art.3 si 5 din Legea 333/2003,raportat la art.68 alin. 3, si art. 
82 din Legea 295/2004.Prezentul Plan de paza anuleaza orice plan intocmit si avizat anterior. 

CAPITOLUL I.  CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PAZIT 

            I.1Datele de identificare ale obiectivului 

Planul actual de paza este intocmit pentru obiectivul: INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA ”NICOLAE 
SIMIONESCU”, (IBPC-NS), cu sediul in Bucuresti str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.8, sector 5.  

IBPC-NC este un centru de cercetare fundamentala, cu o experienta de mai bine de 30 ani in studiul la nivel celular si 
molecular al sistemului cardiovascular in conditii normale si patologice, cu precadere a maladiilor majore in care sunt 
implicate: ateroscleroza, diabetul, obezitatea si imbatranirea.Se efectueaza cu precadere studii privind biopatologia 
celulara si moleculara a tesuturilor functionale, mecanismele celulare si moleculare de biosinteza, transport si 
metabolism hormonal, farmacologia contactelor intercelulare in conditii normale si patologice.           

 I.2 Descriere amanuntita a orientarii in teren a unitatii, intinderea acesteia, obiectivele invecinate 

I.B.P.C.-NS se intinde pe o suprafata de 3950 mp.Obiectivul are urmatoarele vecinatati: 

-la nord Facultatea de Biologie de care este delimitat cu gard imprejmuitor de confectie metalica din panouri de 
sarma,cu inaltime  de cca.1 m, pe o lungime de cca.83 ml. 

tel:(+4021)
mailto:secretariat@icbp.ro


INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 27 

-la est str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu deschidere de 46,5 ml. 

-la sud, Institutul Dr. I.Cantacuzino, delimitat de un gard din prefabricate din beton de cca. 2 m inaltime, pe o lungime 
de 46,5 ml. 

-la vest  Facultatea de Biologie de care este delimitat printr-un gard de prefabricate din beton de 2 m inaltme, si 
avand o lungime  de 26,5 ml. De care sunt lipite succesiv : o incinta acoperita si inchisa, folosita ca depozit pentru 
diverse materiale provenite din dezafectari de mobilier uzat ; o statie de depozitare si distributie gaze tehnologice sub 
presiune : oxigen,azot si bioxid de carbon, acoperita si inchisa, prevazuta cu senzori de miscare ca masura de 
prevenire impotriva efractiei. Restul de 20 ml este marginit de peretele din sticla al unei sere in constructie 
semiingropata,  apartinand Facultatii de Biologie. 

 

           I.3 Specificul obiectivului, situarea depozitelor, a sectiilor din cadrul obiectivului si a caseriei 
(daca exista), 

                   numarul de salariati (barbati si femei), organizarea schimburilor de lucru (nr. Salariati                                       

                   pe schimburi), descrierea  inprejmuirilor, a sistemului de iluminat exterior. 

I.P.B.C.-N.S are un nr. De 100 angajati in raportul 1/5, barbati /femei, care lucreaza numai intr-un singur  schimb cu 
exceptia agentilor de paza care lucreaza in ture. Accesul in obiectiv se face numai prin intrarea principala, din str. 
B.P.Hasdeu, atat pentru personae fizice, cat si mijloace auto. 

Obiectivul de paza este vizitat zilnic si de persoane din afara institutului, in scopul documentarii, specializarii si 
perfectionariii postuniversitare, pentru sustinerea tezelor de doctorat  simpozioane, vizite in grup, invitatii speciali, 
etc. 

In cadrul structurii organizatorice, institutul  este compus din 3 cladiri separate, o curte interioara cu alei, spatiu 
verde, un foisor  cu pereti vitrati si un garaj inchis ( constructie metalica).  

Cladirea principala este considerata ca fiind compusa din: 

 -CORPUL A – care are un amfiteatru cu o capacitate de cca.120 de locuri si un hol principal de acces 

 -CORPUL B –incinta cea mai importanta care cuprinde laboratoarele ,administratia,spatiile tehnice aferente 

HVAC,,statia de 

                        hidrofoare ,centrala electrica,cantina ,arhiva,biblioteca si depozitele de material,culoare de acces. 

 -CORPUL C este considerata anexa.  In spatele acestui corp, adiacent gardului, se afla o incinta inchisa si acoperita 

cu o copertina usoara, care adaposteste o statie de depozitare si distributie gaze tehnologice sub presiune:azot 
,bioxid de carbon si oxigen.Spatiul este luminat si prevazut cu senzor de miscare si avertizare sonora. 

A treia cladire de pe amplasament este destinata centralei termice. 

-CORPUL D. In spatele acestui corp, adiacent cu gardul dinspre vest se afla o baraca inchisa in care sunt depozitate 
materialele rezultate din dezmembrarea vechiului mobilier al institutului. 

Imprejurul corpului principal de cladire cat si in fata celorlalte doua se afla un spatiu verde,curtea interioara, alei de 
acces si un platou betonat pentru acces si parcare auto. Pe timp de noapte curtea interioara este prevazuta cu 
iluminat exterior, care asigura o buna vizibilitate, iar in plus, cladirea dispune de 4 camere de luat vederi. 

         I.4 Mentiuni stipulate in Anexa 1,art.22 din H.G.301/2012 

In conformitate cu articolul 22, Anexa 1 din H.G 301/2012 obiectivul de paza nu se incadreaza in categoria celor de 
interes strategic, deci nu se impune avizul organelor S.R.I. pentrul personalul de paza.          
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I.5 Mentiuni referitoare la actul de proprietate asupra imobilului si terenului obiectivului de paza 

Mentionam ca nu exista nici un litigiu de patrimoniu asupra imobilului sau terenului care urmeaza a fi pazit.Terenul 
in suprafata de 3950 mp si constructiile edificate pe acesta sunt proprietatea statului roman si, prin Academia 

Romana, se afla in administrarea Institutului de Biologie si Patologie Celulara “Nicolae Simionescu”, conf.H.G.R. nr. 
1705 din 29.11.2009  

CAPITOLUL II. DISPOZITIVUL DE PAZA 

           II.1 Descrierea postului de paza 

Paza obiectivului este asigurata de angajatii IPBC-NC.Exista un singur post de paza semi-mobil, cu caracter 
permanent, situat la intrarea principala in institut, pe str. B.P.Hasdeu nr.8, sector.5, Bucuresti. Postul de paza este 
asigurat prin rotatie de un nr. de 4 portari 24h serviciu, cu trei zile libere (24/24h). Acestia vor avea in dotare 
echipament adecvat compus din: 

   -costum format din Jacheta ,si cascheta cu inscriptia  PAZA si  prevazuta cu ecuson de identificare (nume, prenume 
si poza).  

   - lanterna, spray paralizant si baston. 

Acestia urmeaza sa fie scolarizati in conformitate cu legile specifice in vigoare, pentru obtinerea atestatului 
profesional. 

CAPITOLUL III. AMENAJARI, INSTALATII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA SI ALARMARE 

Ca mijloace tehnice de paza si alarmare mentionam: 

      a) fatada cladirii si spatiul din zona intrarii este iluminat corespunzator cu proiectoare; 

      b) curtea interioara este luminata exterior pe timp de noapte 

      c) intreg spatial exterior este vizualizat cu camera de luat vederi; 

      d) fiecare incapere din spatiul interior este prevazuta cu sisteme de detectie la fum,  asistate de o Centrala de 
incendiu  cu alarmare sonora si vizuala, plasata in holul de la intrare langa Postul de paza; 

      e) incaperile (centrala electrica, statia de hidrofoare ,depozite, laboratoare cu valori materiale mari sau, cele cu 
pericole de contaminare) , sunt prevazute la intrare cu blocaj cifrat. 

      f) institutul nu dispune de casierie proprie ; 

CAPITOLUL IV. CONSEMNUL POSTURILOR    

      A. CONSEMNUL GENERAL    

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza 
si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate. (art.47 din Legea 333/2003). 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat, cf. art.48 din  Legea 333/2003: 

   a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricaror 
fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; 

      b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora; 

      c) sa permita acesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile si cu dispozitiile interne; 
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      d) sa opreasca  si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte 
fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul 
infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul 
infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, consemnand cazul intr- un proces 
verbal; 

      e) sa instiinteze seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in 
timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 

      f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili sau substante chimice, la 
retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca indata la 
cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor 
evenimentului;  

      g) in caz de incendiu, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa 
sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia. 

      h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre; 

      i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul 
pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infrctorilor; 

      j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si 
informatii; 

      k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat, si sa 
faca uz de arma, daca este dotat cu asa ceva,  numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege; 

      l) sa poarte uniforma cu insemnele distincte numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se 
impune o alta tinuta; 

      m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul 
serviciului; 

      n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta; 

      0) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor nelegale si sa fie respectuos in raporturile de 
serviciu; 

      p) sa execute, in raport cu specificul obiectivului, paza bunurilor sau valorilor incredintate, precum si orice sarcini 
care i-au fost trasate, potrivit planului de paza si fisei postului; 

      q) sa respecte consemnul general si particular al postului. 

           B.CONSEMNUL PARTICULAR 

Obligatiile personalului de paza sunt specificate in fisa postului de munca, care constuie anexa la contractul 
individual de munca. Sarcinile de paza cu caracter provizoriu sunt transmise personalului de paza prin note de 
serviciu, emise si semnate de sefii ierahici. Consemnul particular al-POSTULUI 1-de paza mai cuprinde: 

      a) felul si locul postului. Acesta este situat la intrarea principala a IPBC-NS, din str. B.P.Hasdeu nr.8, sc.5, post fix 
permanent, asigurat prin rotatie de: Iordan Marin, Vlad Nicolae, Bolinteanu Nicu, Pavelescu Basarab ; 

      b) misiunea agentilor de paza este sa  execute paza obiectivului in sectorul incredintat conform prevederilor 
legale;             

      c) procedeul de paza se realizeaza prin supraveghere de pe loc si din miscare;  preia serviciul de la schimbul 
anterior pe baza de proces verbal de predare-primire, informandu-se despre particularitatile deosebite aparute 
anterior cat si despre situtia specifica din zona; 
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      d) au in supraveghere anumite repere ce sunt consemnate intr-o nota anexata Planului de paza, vizata de 
conducere; 

      e) controleaza accesul in obiectiv al personalului ce-si desfasoara activitatea in cadrul institutului; 

      f) tine evidenta tuturor angajatilor, indiferent de functie, care patrund sau raman in institute in afara orelor de 
program sau in zilele nelucratoare, mentionand intr-un registru, compartimentul in cadrul caruia acesta este angajat, 
ora intrarii si  cea a iesirii; 

      g) nu permit accesul persoanelor straine in institut decat dupa prezentarea unui act de identitate cu poza ( 
buletin sau pasaport);  

      h) supravegheaza persoanele straine care patrund cu genti, colete,obiecte voluminoase si care pot prezenta 
mijloace de diversiune si terorism, iar cand exista suspiciuni sau indicii temeinice de savarsire de astfel de fapte, vor 
lua masuri operative de informare a sefilor superiori si a politiei locale, simultan cu retinerea persoanelor suspecte si 
izolarea  lor, pana la venirea organelor de ordine ( nu se cauta in bagaje,conf.art.48, Legea 333/2003); 

      i) nu permit accesul copiilor nesupravegheati in incinta institutului; 

      j) supravegheaza in limita postului sa nu se arunce obiecte de orice natura in curtea institutiei, pastrand si 
intretinand curatenia in fata institutului; 

      k) permit accesul vehiculelor straine in institut numai dupa inregistrarea accestora in registru, inscriindu-se nr. de 
inmatriculare, ora sosiri si plecarii, scopul sau nr. factura. Accesul autovehiculelor personalului institutului este 
permis numai cu acordul conducerii institutului; 

      l) pe timpul cat nu intra sau ies autovehicule in institut,  portile vor fi in inchise ( bariera lasata), pentru a preveni 
orice act de sustragere de bunuri; 

           C. ATRIBUTIILE RESPONSABILULUI CU FORMATIA DE PAZA.  

In conformitate cu prevedrile art.49 din Legea 333/2003, persoana desemnata de conducerea IBPC-NS cu 
coordonarea activitatii de paza, are urmatoarele atributii: 

      a) organizeaza si cooroneaza intreaga activitate de paza la obiectivele si/sau posturile incredintate, precum si 
modul de executare a serviciului conform prevederilor planului de paza; 

      b) asigura pregatirea personalului de paza, in vederea cunoasterii atributiilor ce le revin, referitor la paza 
bunurilor apartinind obiectivului; 

      c) controleaza prezenta si tinuta portarilor inaintea de intrare si in timpul executarii serviciului de paza; 

      d) repartizeaza portarilor echipamentul de protectie si celelalte materiale, precum si documentele necesare 
efectuarii serviciului de paza; 

      e) verifica in timpul executarii serviciului starea tehnica si functionarea mijloacele tehnice de paza, precum si a 
sistemelor de alarmare impotriva efractiei, iar atunci cind se constata nereguli, impreuna cu factorii responsabili, ia 
masuri urgent de inlaturare a acestora; 

      f)coopereaza cu organele de politie si acorda sprijin pe linia executarii atributiilor de serviciu; 

     g) raporteaza ierarhic constatarile facute si evenimentele care au avut loc in perimetru sau in zona incredintata; 

      h) convoaca personalul operativ din subordine pentu pregatirea de specialitate. 

CAPITOLUL V. LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUTII DE PAZA 

Pentru cazuri deosebite (inundatii,incendii,cutremure,efractii,pene de curent,scapari de gaze naturale) exista la 
postul de paza instructiuni de urmat pentru fiecare caz in parte, precum  si lista cu numerele de telefon ale 
personalului din IPBC-NS, sau a organelor abilitate unde se pot adresa.  
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In cazul controlului efectuat de catre organele de politie privind eficienta dispozitivului de paza, personalul 
raspunzator de paza obiectivului este obligat sa coopereze cu acestea si sa-si insuseasca sugestiile si recomandarile 
acestora. 

CAPITOLUL VI.MODUL DE ACTIONARE IN DIFERITE SITUATII 

Prin eveniment cu consecinte deosebite se va intelege o actiune care pune in pericol grav obiectivul, de tipul 
atacurilor teroriste, incercarea de patrundere frauduloasa in obiectiv, incercarea de sustragere de bunuri materiale 
sau documente secrete, incendii, inundatii, calamitati naturale, aparitia unuor grupuri turbulente in apropierea 
obiectivului, care pun in pericol existenta acestuia, a integritatii persoanei si a bunei desfasurari a activitatii specifice 
de cercetare.       

       VI.1 INCERCAREA DE PATRUNDERE FRAUDULOASA IN OBIECTIV SAU FORTAREA FRAUDULOASA A 
ACESTUIA 

Personalul de paza, in functie de zona afisata pe panoul de alarmare sau observata direct, procedeaza astfel: 

      a) anunta conducerea si intervine pentru blocarea accesului in obiectiv; 

      b) inspecteaza zona, verifica cauza declansarii alarmei, opreste din actiune infaptuitorii surprinsi in flagrant si ii 
pune in imposibilitate de a parasi zona; 

      c) daca infaptuitorul opune rezistenta, folosind mijloacele din dotare, agentul procedeaza la imobilizarea acestuia 
in conditiile prevazute de lege; 

      d) daca motivul faptei este incercarea de sustragere de valori, bunuri materiale sau documente: 

                                                     - izoleaza campul infractional si identifica martori 

                                                      - preda faptuitorii managerului local sau echipelor de interventie rapida. 

          VI.2 INCERCAREA SUSTRAGERII DE BUNURI MATERIALE 

      a) se deplaseaza rapid pe locul de unde se incearca sustragerea actionand cu fermitate pentru stoparea 
sustragerii si verificarea persoanelor care incearca sa sustraga bunuri si ia masuri pentru retinerea si imobilizarea 
faptuitorilor 

         VI.3 IN CAZUL SEMNALIZARII UNUI FOCAR DE INCENDIU 

      a) localizeaza zona cu ajutorul sistemului de avertizare, incearca izolarea ei si stingerea focarului de incendiu; 

      b) daca operatia nu are succes imediat anunta managerul local si seful formatiei de paza, (daca fenomenul este 
produs cand acestia nu se afla in unitate) carora le solicita deconectarea  instalatiilor de energie electrica din zona;     

c) indruma personalul obiectivului pentru evacuare si anunta salvarea in cazul existentei unor raniti;      

      d) pana la interventia specializata a pompierilor sprijina personalul anume desemnat din cadrul obiectivului in 
activitatea de evacuare si protejare a bunurilor si valorilor reglementand in continuare accesul in obiectiv. 

           VI.4 In cazul unor calamitati naturale   

In aceasta categorie intra fenomene relativ rare: cutremure de pamant, inundatii, furtuni, caderi masive de grindina 
sau zapada care provoaca, de obicei, mari daune materiale.  

In aceste situatii, agentii de paza vor actiona astfel: 

      a) anunta conducerea si seful formatiei de paza, carora le solicita deconectarea instalatiilor de energie electrica, 
de apa si de gaze din obiectiv. 
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      b) se vor adaposti intr-un loc care sa le asigure protectie si sa le permita continuarea supravegherii obiectivului 
prin cercetare si observare directa; 

      c) sprijina managerul local sau reprezentantul acestuia in activitatea de evacuare a personalului obiectivului; 

      d) participa la actiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor afectate. 

     

VI.5 DEFECTIUNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE,TEHNICE SANITARE SI DE PROTECTIE 

In cazul defectiunilor majore aparute la sistemul tehnic de protectie, in afara orelor de program, la solicitarea 
expresa a BENEFICIARULUI, se vor alerta echipele de Service Tehnic, cu care societatea are contracte in derulare. 

      a) concret, organul de paza va instiinta telefonic seful serviciului de mentenanta despre eveniment si va actiona 
la indicatiile acestuia, pana la sosirea lui, pentru interventii la fata locului. 

 

CAPITOLUL VII. REGULI DE ACCES,POTRIVIT DISPOZITIILOR CONDUCATORULUI UNITATII.     

Dupa cum a fost  specificat anterior in prezentul Plan de paza, accesul in obiectiv se face numai prin intrarea 
principala care este situata in str.B.P.Hasdeu nr. 8. Personalul de paza va avea grija ca: 

      a) salariatii IPBC-NS vor avea acces in obiectiv numai pe baza legitimatiei de serviciu vizata la zi; 

      b) persoanele nesalariate au acces  pe baza unui act de identitate cu poza (buletin, pasaport, ecuson vizat) ; 

      c) personalul care lucreaza dupa orele de program, trebuie sa aiba avizul conducerii,  si are obligatia de a anunta 
acest lucru la organul de paza ; 

      d) personalul altor firme care efectueaza lucrari, prestari servicii sau alte activitati in baza unor contracte, au 
acces in incinta institutului pe baza aprobarii date de catre seful compartimentului,  beneficiar direct al lucrarii sau 
serviciului. Accesul se face cu legitimatie cu poza,  pe baza unei liste care ramane la organul de paza. Dupa 
terminarea lucrarilor lista respectiva se inmaneaza sefului pazei ; 

      e) personalul de paza are obligatia sa inregistreze toate persoanele nesalariate institutultui intr-un registru 
special constituit, 

      f) intrarea si iesirea autovehiculelor vor fi consemnate intr-un registru de poarta, care va cuprinde : nr. de 
inmatriculare,  firma, data intrarii, data iesirii, scopul, nr.aviz insotire marfa, precum si marfa destinata altor 
beneficiari, pentru confruntare la iesire). 

      g) la iesirea autovehiculelor, se va efectua controlul acestora, urmarindu-se evitarea sustragerii de bunuri si valori 
materiale ce apartin institutului;  

      h) va urmari in permanenta sa nu fie blocate caile de acces in institut. 

CAPITOLUL VIII. RESPONSABILITATEA CONDUCERII IBPC-NS SI A COORDONATORILOR DE 
COMPARTIMENTE 

In conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
personalului cu functii de conducere ii revin urmatoarele obligatii:    

      a) vor avea grija ca materialele inflamabile sau cu pericol de incendiu, precum si cele toxice sa fie aduse in 
laborator din magaziile de depozitare,  in cantitatile necesare numai pentru ziua de lucru, pentru evitarea stocurilor 
cu pericol; 

      b) sa interzice cu desavarsire consumul de bauturi alcoolice in institutie; 
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      c) sefii de compartimente vor instrui personalul din subordine sa-si dezvolte raspunderea fata de patrimoniul 
institutului si sa ia masuri pentru a preintampina sustragerile de bunuri materiale, a incendiilor, a distrugerii si 
degradarii materialelor. 

CAPITOLUL IX. DOCUMENTE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 

In conformitate cu Anexa nr. 2 din H.G. 301/2012 in cadrul serviciului de paza  trbuie sa existe urmatoarele 
documente: 

      a) registru de PROCESE-VERBALE pentru predarea/primirea serviciului; 

      b) registru de evidenta  acces autovehicule 

      c) registrul de control,in care se consemneaza controalele efectuate de catre lucratorii de politie; 

      d) registru de evenimente; 

      e) registru evidenta acces personae. 

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE 

Planul de paza a fost intocmit de conducerea IBPC-NS cu sprijinul de specialitate al d-nei Cojocaru Veronica din 
partea Sectiei 17 Politie, Bucuresti. 

Planul de paza a fost intocmit in 2 exemplare, unul la IPBC-NS si unul la Sectia 17  Politie.     

Prezentul Plan de paza inlocuieste orice Plan de paza editat si avizat anterior. 

 

                                                                                                 DIRECTOR , 

                                                                              Acad.MAYA SIMIONESCU 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  
„NICOLAE SIMIONESCU” 

 
 

CODUL DE ETICĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
 

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 
(1) Etica în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologica şi de 
inovare, denumite in continuare activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare 
(CDI), se bazează pe un ansamblu de principii morale şi de proceduri destinate 
respectării acestor principii. 
(2) Principiile morale şi procedurile destinate respectării acestora sunt cele 
reunite in Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de CDI,   
elaborat   de   Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). 
(3)  Respectarea acestor principii morale determină buna conduită în 
activitatea de CDI. 
Art. 2 
(1) Activitatea de CDI trebuie sa se desfăşoare în respect fata de fiinţa şi 
demnitatea umană, precum şi faţă de suferinţa animalelor, care trebuie prevenită 
sau redusă la minimum. 
(2) Buna conduita in CDI trebuie sa se desfăşoare cu ocrotirea şi refacerea 
mediului natural şi a echilibrului ecologic, asigurându-se protecţia acestora fata 
de eventualele agresiuni produse de ştiinţă şi tehnologie. 
(3) Buna conduită în CDI exclude: 
a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite; 
b) „confecţionarea” de rezultate, care nu au la bază rezultate certe ale cercetării; 
c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
d) interpretarea  deliberat   distorsionată  a  rezultatelor   şi   deformarea  
concluziilor; 
e) plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori; 
f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători; 
g) neatribuirea corectă a paternităţii unei lucrări; 
h) introducerea de informaţii false în solicitările de grant-uri sau de finanţare; 
i) nedezvăluirea conflictelor de interese; 
j) deturnarea fondurilor de cercetare; 
k) neînregistrarea şi/sau nestocarea rezultatelor, precum şi înregistrarea şi/sau 
stocarea eronata a rezultatelor; 
l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii proiectului, cu 
privire la: drepturi băneşti, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor 
cercetărilor, surse de finanţare şi asocieri; 
m) lipsa de obiectivitate în evaluări şi nerespectarea condiţiilor de 
confidenţialitate; 
n) publicarea sau finanţarea repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de 
noutate ştiinţifică. 
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(4) Personalul   de   CDI   are   responsabilităţi   conform legislaţiei în 
domeniu şi codurilor deontologice profesionale în cercetările pe subiecţi umani, 
în folosirea animalelor pentru experimente şi în protecţia mediului. 
(5) Buna conduită în CDI se asigură în conformitate cu reglementările 
Internaţionale din domeniu, cu legislaţia Uniunii Europene şi cu regulile de etică 
ale programelor de cercetare ştiinţifică ale acesteia. 
Art. 3 Datele şi informaţiile contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală 
sau de practică, diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt 
factori specifici CDI şi nu constituie abateri de la buna conduită, atâta timp cât nu 
încalcă principiile de bună practică sus menţionate. 
Art. 4 În sensul Legii nr. 206/27.05.2004 privind buna conduită în cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, modificată şi completată prin Legea 
398/30.10.2006 şi OUG nr. 28/31.08.2011, următorii termeni sunt definiţi astfel: 
a) coautor al unei publicaţii – orice persoană nominalizată în lista de autori a unei 
publicaţii ştiinţifice;  
b) confecţionarea de rezultate sau date – raportarea de rezultate sau date fictive, 
care nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;  
c) falsificarea de rezultate sau date – raportarea selectivă sau respingerea 
datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; 
alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a 
raporta alterările efectuate;  
d) plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în 
format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, 
rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format 
electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la 
sursele originale;  
e) autoplagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv 
în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, 
rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format 
electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a 
face trimitere la sursele originale. 
        Art. 5. Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, în cadrul IBPC se referă la: 

(a) respectarea legilor; 
(b) garantarea libertăţii în ştiinţă, în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ; 
(c) respectarea principiilor bunei practici ştiinţifice; 
(d) asumarea responsabilităţilor. 

 
CAPITOLUL 2. RESPECTAREA LEGILOR 

 
Art. 6. Conducerea Institutului, precum şi angajaţii acestuia au obligaţia să 

respecte normele juridice şi actele normative în vigoare, prin care se 
reglementează raporturile sociale care se nasc în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
inovării. 

Art. 7. Conducerea Institutului, precum şi angajaţii acestuia au obligaţia să 
respecte codurile de etică şi regulamentele aprobate de Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică. 
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CAPITOLUL 3. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ CONDUITA 
PROFESIONALA A ANGAJAŢILOR DIN CADRUL IBPC 
 

Art. 8. (1) Progresul cunoaşterii este bazat pe libertatea cercetării ştiinţifice. 
Această libertate este îngrădită de: 

(a) respectarea demnităţii şi a drepturilor omului în cadrul Institutului; 
(b) protecţia animalelor care constituie Biobaza Institutului; 
(c) protejarea mediului ambiant.   

Art. 9. Libertatea cercetării ştiinţifice se asigură prin: 
                  (a) accesul liber la sursele de informare; 
                  (b) schimbul liber de idei între angajaţii Institutului şi cu membri ai 
comunităţii ştiinţifice; 
                  (c) neamestecul factorului politic în activităţile de cercetare – 
dezvoltare şi inovare ale Institutului; 

   (d) necenzurarea rezultatelor şi produselor ştiinţifice ale Institutului; 
 

Art. 10. (1) Respectul cercetătorilor/angajaţilor faţă de propria persoană şi 
faţă de ceilalţi cercetători/angajaţi din cadrul Institutului sau din cadrul 
comunităţii ştiinţifice constituie un principiu etic de bază pentru buna conduită în 
cercetarea ştiinţifică. 

            (2) Onestitatea cercetătorilor/angajaţilor din cadrul Institutului 
asigură respectarea contribuţiilor predecesorilor, concurenţilor şi partenerilor şi 
conduce la diminuarea numărului de erori şi exagerări în ceea ce priveşte . 
                  (3) Îndoiala asupra propriilor rezultate poate conduce la eliminarea 
erorilor.  

Art. 11. (1) Cooperarea şi colegialitatea în grupurile de cercetare ştiinţifică 
din cadrul Institutului şi în cele ale comunităţii ştiinţifice reprezintă o protecţie faţă 
de erorile ştiinţifice şi faţă de fraudă, asigurând transparenţa rezultatelor şi 
conducând la creşterea valorii produselor ştiinţifice obţinute în cadrul Institutului. 
                  (2) Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei, criticile reciproce, 
verificarea reciprocă a rezultatelor etc.    

Art. 12. Respectul faţă de proprietatea intelectuală şi faţă de probitatea 
intelectuală evită cazurile de fraudă sau plagiat.       

Art. 13. (1) Originalitatea şi calitatea produselor ştiinţifice trebuie să 
primeze asupra cantităţii la evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. 
                  (2) Criteriile cantitative de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
trebuie corelate cu cele care privesc originalitatea şi eficienţa procesului 
cunoaşterii. 

Art. 14. Datele contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală sau 
de practică, diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt 
factori specifici cercetării – dezvoltării şi nu constituie abateri de la buna 
conduită în cercetare. 

Art. 15. Activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul 
Institutului nu trebuie să conducă la pagube sociale sau individuale. 
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Art. 16. Presiunea exercitată negativ asupra angajaţilor Institutului pentru 
creşterea numărului de produse ştiinţifice este de neacceptat. Presiunea se 
reflectă asupra calităţii cercetării ştiinţifice şi a produselor acesteia. 

Art.17. Plagiatul în cercetarea ştiinţifică  reprezintă o abatere de la 
normele de etică profesională şi trebuie sancţionat în consecinţă.  
 
   CAPITOLUL 4 NORME GENERALE DE CONDUITÃ PROFESIONALÃ 
 
Asigurarea prestarii unor servicii de calitate 
Art. 18. – (1) Personalul IBPC are obligaţia de a-şi desfãşura activitatea potrivit 
obiectivelor stabilite de cãtre Institut, prin realizarea sarcinilor de serviciu conform 
fişei postului şi Regulamentului Intern. 
(2) În exercitarea atribuţiilor funcţiilor de încadrare, personalul contractual are 
obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în 
condiţiile legii, transparenţa administrativã, pentru a câştiga şi a menţine 
integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea IBPC. 
 
Respectarea Constituţiei şi a legilor 
Art. 19. (1) Angajaţii aparatului de lucru propriu al IBPC au obligaţia ca prin 
actele şi faptele lor, sã respecte Constituţia, legile ţãrii şi sã acţioneze pentru 
punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le 
revin, cu respectarea eticii profesionale. 
(2) Angajaţii contractuali trebuie sã se conformeze dispoziţiilor legale privind 
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datoratã naturii funcţiilor deţinute. 
Loialitatea faţã de instituţie 
Art. 20. – (1) Personalul contractual din IBPC are obligaţia de a apãra în mod 
loial prestigiul Institutului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care 
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia. 
(2) Personalului contractual din cadrul IBPC le este interzis: 
a) sã exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legãturã cu 
activitatea Institutului, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele în care 
Institutul este implicat; 
b) sã facã aprecieri neautorizate în legãturã cu litigiile aflate în curs de 
soluţionare şi în care IBPC are calitatea de parte; 
c) sã dezvãluie informaţii care nu au interes public, în alte condiţii decât cele 
prevãzute de lege; 
d) sã dezvãluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacã aceastã 
dezvãluire este de naturã sã atragã avantaje necuvenite ori sã prejudicieze 
imaginea sau drepturile Institutului. 
 (3) Dezvãluirea informaţiilor care nu au interes public sau remiterea 
documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor 
unei alte autoritãţi ori instituţii publice, este permisã numai cu acordul Conducerii 
Institutului sau a persoanelor delegate de aceasta în acest sens; 
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Libertatea opiniilor 
Art. 21. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual din 
cadrul IBPC are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând 
libertatea dialogului cu promovarea intereselor Institutului. 
(2) În activitatea lor, personalul contractual are obligaţia de a respecta libertatea 
opiniilor şi de a nu se lãsa influenţaţi de considerente personale sau de 
popularitate. 
 
Activitatea publicã in cadrul comunităţii ştiinţifice 
Art. 22. – (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masã se asigurã de cãtre 
personalul desemnat în acest sens de Conducerea Institutului, în condiţiile legii. 
(2) Persoanele contractuale desemnate sã participe la activitãţi de cercetare sau 
dezbateri publice în cadrul comunitatii ştiinţifice, în calitate oficialã, trebuie sã 
respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Conducerea 
Institutului. 
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii participã la 
activitãţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul cã 
opinia exprimatã nu reprezintã punctul de vedere oficial al IBPC. 
(4) Angajaţii care reprezintă Institutul în cadrul unor evenimente ştiinţifice 
internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au 
obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Institutului. 
   

CAPITOLUL 5. ABATERI ŞI SANCŢIUNI 
 

Art. 23 În cadrul Institutului există o Comisie de Etică profesională 
subordonată Consiliului Ştiinţific al Institutului care are următoarele atribuţii: 
a) urmăreşte respectarea de către cercetători şi personalul suport cu atribuţii 

administrative a Codului de Etică în cadrul Institutului; 
b) cercetează cazurile de abateri de la etica profesionala şi propune 

conducerii Institutului măsurile necesare; 
c) întocmeşte periodic, semestrial şi anual Rapoarte care sunt prezentate în 

Consiliul Ştiinţific al Institutului. 
Art. 24 Componenţa Comisiei de Etică se propune de către Consiliul Ştiinţific 

şi se oficializează prin Decizie a Directorului Institutului. 
 
Art. 25 
(1) În cazul abaterilor de la buna conduită, sesizate în scris, pe baza de 

dovezi, de către personalul Institutului, procedura urmată de Comisia de 
Etică cuprinde următoarele etape: 

a) informarea în scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la 
  începerea anchetei, motivele şi dovezile existente; 

b) formularea de recomandări către conducerea Institutului. 
(2) Termenul de răspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la  

începerea anchetei. Persoana găsită vinovată de către Comisia de Etică 
poate să se adreseze Consiliului Naţional de Etică, care verifică 
contestaţia şi stabileşte în termen de 30 de zile verdictul, propunerile 
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şi recomandările către conducerea Institutului. 
(3) Pentru analizarea contestaţiei, membrii Consiliului Naţional de Etică au 

acces la acele documente ale Institutului care sunt legate de acuzaţiile ce 
urmează a fi verificate. 

Art. 26 Evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de CDI, care se 
realizează de către Comisia de Etică împreună cu experţi tehnici sau comisii 
de evaluare, care deţin cunoştinţe relevante în domeniu, va cuprinde în mod 
obligatoriu verificarea conformităţii proiectelor respective cu: 

a) reglementările de etică general aplicabile, referitoare la: 
1. protecţia persoanei umane: 
- utilizarea embrionilor umani, precum şi a altor mostre biologice umane; 
- utilizarea datelor personale pentru bănci biologice, inclusiv bănci de gene; 
- utilizarea pentru teste clinice a persoanelor (indivizi sau populaţie) din 

următoarele categorii: persoane care nu-şi pot da acordul, în special copii, femei 
gravide, voluntari sănătoşi; 

- protecţia datelor personale ale subiecţilor cercetaţi; 
2. protecţia animalelor, inclusiv a animalelor transgenice şi a primatelor non-

umane; 
3. protecţia mediului; 
b) reglementările de etică specifice, interne şi internaţionale, aplicabile pentru 

cercetarea respectivă şi care trebuie specificate explicit prin proiect. 
Art. 27 La elaborarea normelor referitoare la etica, precum şi in derularea 

efectivă a activităţilor de CDI se vor respecta şi reglementările internaţionale 
la care România este parte. 
 

Art. 28. Principalele sancţiuni propuse de IBPC sunt: 
(a) avertisment scris  
(b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin 

încălcarea normelor de bună conduită; 
(c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu 

indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control; 
(d) suspendarea, pe o perioada determinată de timp între 1 an şi 10 

ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei 
funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi 
de control sau ca membru în comisii de concurs; 

(e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-
dezvoltare; 

(f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă 
     

CAPITOLUL 8. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 29. Prezentul Cod de etică profesională se aplică în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 206/27.05.2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi inovare, modificată şi completată prin Legea 398/30.10.2006 şi 
OUG nr. 28/31.08.2011, a Ordinului nr. 652/09.08.2005 al Directorului Institutului de 
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Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” şi Codului Etic al domeniului 
„ştiinţe legate de lumea viului”, elaborat de Consiliul Naţional de Etică. 

 Art. 30. Prezentul cod va fi îmbunătăţit periodic, având în vedere dezvoltarea şi 
complexitatea activităţilor de cercetare ştiinţifică desfăşurate la nivelul IBPC.  

Art.31. – Orice modificare adusă prezentului Cod de etică, va fi adusă la 
cunoştinţa tuturor angajaţilor din IBPC prin intermediul Comisiei de etică.  

Art. 32. Prevederile prezentului Cod etic nu au caracter limitativ, orice alte 
dispoziţii speciale în materie sunt aplicabile categoriilor de angajaţi cărora le sunt 
adresate. 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA  DIRECTOR 

NICOLAE SIMIONESCU Acad. Maya Simionescu 

 

 

REGISTRU DE RISCURI 
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de 
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special tineri, 
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personalului 

(cauze: salarizarea 
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promovărilor la 

grade superioare) 
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profesional 
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AR  
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catre fiecare 
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catre unitatile de 

finantare  
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Directorul 

Institutului 
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Conducator 
de proiect 

M R SR 1. protectia 
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dotarea fiecarui 

ccercetator cu 

echipamente de 
protectie  

corespunzătoare 

2. Elaborarea 
procedurilor de 

achizitionare; 

intensificarea 
comunicarii cu 

firmele 

furnizoare 
 

3. Accelerarea 

proceselor de 

achizitie, cu 

respectarea 
legilor si  

normelor in 

vigoare 
 

4. Anuntarea 

din timp a 
tuturor 

intreruperilor  

furnizarii 
utilitatilor (apa, 

gaze, energie 

electrica) 

 

5. Protectia muncii 

si furnizarea 
tuturor mijloacelor 

de a minimiza 

expunerea 
personalului din 

Instructaj de 

protectia muncii 
verificat 

periodic si adus 

la zi cu ultimele 
modificari  

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 
calitativa si la 

termen, a 

obiectivelor 
anuale (planul 

anual de 

cercetare al 
Academiei 

Romane si 

planurile 
angajate prin 

contracte cu 

diferiti 
finantatori) 

 

 

Posibila 

returnare a 
fondurilor inapoi 

catre unitatile de 

finantare  
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 
 

 

 
 

6. expunerea 

personalului la 
conditii de lucru 

cu animale de 

laborator, probe 
biologice de la 

animale de 

laborator sau 
pacienti 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. riscuri legate de 

utilizarea in unele 

cazuri a izotopilor 

radioactivi 

 

 
 

 

 
 

cercetare la mediu 

toxic (hote, 
echipamente de 

protectie: masti, 

ochelari, manusi) 
 

6. Protectia 

muncii si 
furnizarea 

tuturor 

mijloacelor de a 
minimiza 

pericolele ivite 

din expunerea 
personalului din 

cercetare la 

lucru cu 

animale de 

laborator, probe 
biologice de la 

animale de 

laborator sau 
pacienti 

 (hote, 

echipamente de 
protectie: masti, 

ochelari, manusi, 

halate) 
 

7. Protectia 

muncii si 

furnizarea 

tuturor 

mijloacelor de a 
minimiza 

pericolele ivite 

din expunerea 
personalului din 
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
8. riscuri legate de 

utilizarea unor 

echipamente care 
produc poluare 

sonora ( 

sonicatoare, 

centrifugi, 

agitatoare) sau 
emit radiatii UV 

(transiluminatoare 

UV, lampi UV)  
 

 

cercetare la 

lucru cu 
izotopilor 

radioactivi 

 (hote, 
echipamente de 

protectie: masti, 

ochelari, manusi, 
halate, sorturi, etc) 

 

8. Protectia 
muncii si 

furnizarea tuturor 

mijloacelor de a 
minimiza 

pericolele ivite 

din expunerea 

personalului din 

cercetare la 
poluarea sonora 

sau radiatii UV, 

produse de 
anumite 

echipamente. 

  3. Risc 

legat 
finantare 

 

Subfinanţarea 

cercetării 
(cheltuieli de 

capital, cheltuieli 

cu personalul, 
cheltuieli de 

intretinere si 

legate de service 
pentru aparatura) 

 

 

Directorul 

Institutului 
 

Conducator 

departament 
 

Conducator 

de proiect 

M R SR Monitorizare. 

 
Derularea unor 

proiecte 

finanţate din 
afara bugetului 

AR (pentru 

acoperirea unor 
elemente de 

infrastructură: 

echipamente, 
consumabile, 

service) 

Analiza 

periodica a 
bugetelor si a 

cheltuielilor  si 

identificarea 
unor mijloace 

de economisire 

a resurselor 
financiare si de 

reducere a 

costurilor unor 
lucrari. 

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 
calitativa si la 

termen a 

obiectivelor 
anuale (planul 

anual de 

cercetare al 
Academiei 

Romane si 

planurile 
angajate prin 

contracte cu 

diferiti 
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
finantatori)  

  Laboratoare 
centrale de 

cercetare 

Execut
area  

lucrăril

or din 
cadrul 

temelor 

de 
cerceta

re 

1. Risc 
legat de 

personal 

  
 

1. Fluctuaţia 
personalului 

(pensionări, 

blocarea 
posturilor, şi a 

concursurilor de 

angajare). 
 

2. Lipsa de 

motivare a 
personalului 

(cauze: salarizarea 

modesta, blocarea 
promovărilor la 

grade superioare) 

 

3. Stres 

profesional 

 
 

Directorul 
Institutului 

 

Conducator 
departament 

 

Conducator 
de proiect 

M R SR Monitorizare. 
 

Elaborare 

proceduri. 
 

Perfecţionare 

personal 
 

Plata orelor 

suplimentare 
din proiecte 

finanţate din 

afara bugetului 
AR  

 

Asigurarea unui 

climat socio-

profesional 

adecvat 
  

Analiza anuala 
a activitatii 

personalului din 

laboratoarele 
centrale 

(inclusiv 

tehnicieni, 
laboranti, alte 

categorii de 

personal) 

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 
cantitativă si 

calitativa si la 

termen, a 
obiectivelor 

anuale (planul 

anual de 
cercetare al 

Academiei 

Romane si 
planurile 

angajate prin 

contracte cu 
diferiti 

finantatori) 

 

 

Posibila 

returnare a 
fondurilor inapoi 

catre unitatile de 

finantare  

 
  

 

  2. Risc 

legat 

mediul de 
lucru 

 

1. Echipamente de 

protectie  

necorespunzătoare 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Intarzierile in 
furnizarea 

consumabilelor 

(chimicale, 

Directorul 

Institutului 

 
Conducator 

departament 

 
Conducator 

de proiect 

M R SR 1. protectia 

muncii  si 

dotarea fiecarui 
ccercetator cu 

echipamente de 

protectie  
corespunzătoare 

pentru a 

impiedica 
contaminarile  

 

2. Elaborarea 
procedurilor de 

achizitionare; 

intensificarea 

Instructaj de 

protectia muncii 

verificat 
periodic si adus 

la zi cu ultimele 

modificari  

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 

calitativa si la 
termen, a 

obiectivelor 

anuale (planul 
anual de 

cercetare al 

Academiei 
Romane si 

planurile 

angajate prin 
contracte cu 

diferiti 

finantatori) 
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
materii prime, 

materiale) 
 

 

3. Intarzierile in 
furnizarea 

aparaturiii  (in 

principal datorate 
procedurilor de 

achizitie si a 

contestatiilor) 
 

4. Suspendarea 

furnizarii 
utilitatilor (apa, 

gaze, energie 

electrica) 

 

 
 

 

 
6. expunerea 

personalului la 

conditii de lucru 
speciale, cu 

diferite linii 

celulare normale 
sau tumorale, 

probe biologice de 

la animale de 

laborator sau 

pacienti 

 
 

 

 
 

comunicarii cu 

firmele 
furnizoare 

 

3. Accelerarea 
proceselor de 

achizitie, cu 

respectarea 
legilor si  

normelor in 

vigoare 
 

4. Anuntarea 

din timp a 
tuturor 

intreruperilor  

furnizarii 

utilitatilor (apa, 

gaze, energie 
electrica) 

 

  
6. Protectia 

muncii si 

furnizarea 
tuturor 

mijloacelor de a 

minimiza 
pericolele ivite 

din expunerea 

personalului din 

cercetare la 

lucru cu linii 

celulare, probe 
biologice de la 

animale de 

laborator sau 
pacienti 

 

 
Posibila 

returnare a 

fondurilor inapoi 
catre unitatile de 

finantare  
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 
 

 

 
 

7. riscuri legate de 

utilizarea unor 
echipamente care 

emit radiatii UV  

 
 

 (hote, 

echipamente de 
protectie: masti, 

ochelari, manusi, 

halate) 
 

7. Protectia 

muncii si 
furnizarea tuturor 

mijloacelor de a 

minimiza 
pericolele ivite 

din expunerea 

personalului din 
cercetare la   

radiatii UV. 

 

  3. Risc 

legat 

finantare 
 

Subfinanţarea 

cercetării 

(cheltuieli de 
capital, cheltuieli 

cu personalul, 

cheltuieli de 
intretinere si 

legate de service 

pentru aparatura) 
 

 

Directorul 

Institutului 

 
Conducator 

departament 

 
Conducator 

de proiect 

M R SR Monitorizare. 

 

Derularea unor 
proiecte 

finanţate din 

afara bugetului 
AR (pentru 

acoperirea unor 

elemente de 
infrastructură: 

echipamente, 

consumabile, 
service) 

Analiza 

periodica a 

bugetelor si a 
cheltuielilor  si 

identificarea 

unor mijloace 
de economisire 

a resurselor 

financiare si de 
reducere a 

costurilor unor 

lucrari. 

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 

calitativa si la 
termen a 

obiectivelor 

anuale (planul 
anual de 

cercetare al 

Academiei 
Romane si 

planurile 

angajate prin 
contracte cu 

diferiti 

finantatori)  

 

Biobaza Execut

area  

lucrăril
or din 

cadrul 

temelor 

1. Risc 

legat de 

personal 
  

 

1. Fluctuaţia 

personalului 

(pensionări, 
blocarea 

posturilor, şi a 

concursurilor de 

Directorul 

Institutului 

 
Conducator 

departament 

 

M R SR Monitorizare. 

 

Elaborare 
proceduri. 

 

Perfecţionare 

Analiza anuala 

a activitatii 

personalului din 
biobaza 

(inclusiv 

tehnicieni, 

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 

calitativa si la 
termen, a 

obiectivelor 

anuale (planul 
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
de 

cerceta
re 

angajare). 

 
2. Lipsa de 

motivare a 

personalului 
(cauze: salarizarea 

modesta, blocarea 

promovărilor la 
grade superioare) 

 

3. Stres 
profesional 

 

 

Conducator 

de proiect 

personal 

 
Plata orelor 

suplimentare 

din proiecte 
finanţate din 

afara bugetului 

AR  
 

Asigurarea unui 

climat socio-
profesional 

adecvat 

  

laboranti, 

ingrijitori, alte 
categorii de 

personal) 

anual de 

cercetare al 
Academiei 

Romane si 

planurile 
angajate prin 

contracte cu 

diferiti 
finantatori) 

 

 
Posibila 

returnare a 

fondurilor inapoi 
catre unitatile de 

finantare  

   2. Risc 

legat 

mediul de 

lucru 
 

1. Echipamente de 

protectie  

necorespunzătoare 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Intarzierile in 

furnizarea 
consumabilelor 

(hrana animale, 

adaosuri pentru 
hrana, materii 

prime, materiale) 

 
 

3. Suspendarea 

furnizarii 

Directorul 

Institutului 

 

Conducator 
departament 

 

Conducator 
de proiect 

M R SR 1. protectia 

muncii  si 

dotarea fiecarui 

ccercetator cu 
echipamente de 

protectie  

corespunzătoare 
pentru a 

impiedica 

contaminarile  
 

2. Elaborarea 

procedurilor de 
achizitionare; 

intensificarea 

comunicarii cu 
firmele 

furnizoare 

 
3. Anuntarea 

din timp a 

tuturor 

Instructaj de 

protectia muncii 

verificat 

periodic si adus 
la zi cu ultimele 

modificari  

- 1.02.2012 S R SM Nerealizarea 

cantitativă si 

calitativa si la 

termen, a 
obiectivelor 

anuale (planul 

anual de 
cercetare al 

Academiei 

Romane si 
planurile 

angajate prin 

contracte cu 
diferiti 

finantatori) 

 
 

Posibila 

returnare a 
fondurilor inapoi 

catre unitatile de 

finantare  
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
utilitatilor (apa, 

gaze, energie 
electrica) 

 

 
 

 

6. expunerea 
personalului la 

conditii de lucru 

speciale, cu  
animale de 

laborator  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. riscuri legate de 

utilizarea unor 
echipamente care 

emit radiatii UV  

 

 

intreruperilor  

furnizarii 
utilitatilor (apa, 

gaze, energie 

electrica) 
 

  

6. Protectia 
muncii si 

furnizarea 

tuturor 
mijloacelor de a 

minimiza 

pericolele ivite 
din expunerea 

personalului din 

cercetare la 

lucru cu  

animale de 
laborator 

 (hote, 

echipamente de 
protectie: masti, 

ochelari, manusi, 

halate) 
 

7. Protectia 

muncii si 
furnizarea tuturor 

mijloacelor de a 

minimiza 

pericolele ivite 

din expunerea 

personalului din 
cercetare la   

radiatii UV. 

 

  3. Risc Subfinanţarea Directorul M R SR Monitorizare. Analiza - 1.02.2012 S R SM Nerealizarea  
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
legat 

finantare 
 

cercetării 

(cheltuieli de 
capital si de 

consumabile, 

cheltuieli cu 
personalul, 

cheltuieli de 

intretinere si 
legate de service 

pentru aparatura) 

 
 

Institutului 

 
Conducator 

departament 

 
Conducator 

de proiect 

 

Derularea unor 
proiecte 

finanţate din 

afara bugetului 
AR (pentru 

acoperirea unor 

elemente de 
infrastructură: 

echipamente, 

consumabile, 
service) 

periodica a 

bugetelor si a 
cheltuielilor  si 

identificarea 

unor mijloace 
de economisire 

a resurselor 

financiare si de 
reducere a 

costurilor unor 

lucrari. 

cantitativă si 

calitativa si la 
termen a 

obiectivelor 

anuale (planul 
anual de 

cercetare al 

Academiei 
Romane si 

planurile 

angajate prin 
contracte cu 

diferiti 

finantatori)  

2.Compartiment 

Financiar  

Contabilitate 

1.Orga

nizarea 

registre

lor de 

contabi

litate 
 

 

 
 

Distorsiun

e 

informare 

  

 

 

Sistem  informatic 

incomplet 

privind 

completarea 

Registrelor de 

evidenta 
 

 

Conducator 

compartiment 

 

 

 

S  S S.M Monitorizare. 

Desemnare 

persoana 

responsabila cu 

completarea 

Registrelor. 
Achizitii 

programe 

informatice  

- -  S S S.M   

 

 

 

 

 
 

 2. 

Conduc
erea 

contabi

litatii 

Distorsiun

e 
informare 

Informatii 

indisponibile in 
cazuri izolate. 

Nuse aplica 

principiul 
separatiei 

functiilor. 

Lipsa  unui 
program de 

instruire 

profesionala 

Conducator 

compartiment 

S S S. Separarea 

functiei de 
dispozitie de 

cea de control. 

Elaborare 
proceduri. 

Instruire 

personal. 

- -  S S S.   

 3.Cond
ucerea 

activita

Plati 
eronate,int

arzieri in 

Lipsa  unui sistem 
informatic 

complet. 

Conducator 
compartiment 

S.M S.M 
Pier-

deri 

S.M Elaborare 
proceduri. 

Monitorizare. 

   S.M S.M S.M   



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 53 

 

Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 

control 

intern 

Terme

nul 

de 

puner

e în 

opera 

Data 

ultimei 

revizuiri 

şi stadiul 

acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 

 
Expunere 

 
Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
tii 

financi
are 

plati. 

Deturnare 
de 

fonduri. 

Lipsa evidentei 

facturilor 
exigibile in cadrul 

perioadei.. 

finan-

ciare 

Ahizitii 

programe 
specializate 

 

 4.Elabo
rarea 

bilantul

ui 
contabi

l  

Distorsiun
e 

informare 

Lipsa  indicatori 
de  rezultate 

pentru obiective. 

Conducator 
compartiment 

S,R R S,R Monitorizare, - -  R R R   

 5.Elabo

rarea 
contulu

i de 

executi
e 

bugetar

a 

Distorsiun

e 
informare 

Lipsa indicatori 

de rezultate oentru 
obiective.Lipsa 

unor proceduri  

scrise privind 
elaborarea 

contului de 

executie bugetara 

Conducator 

compartiment  

S,R R S,R Elaborarea de 

proceduri 
.Monitorizare 

- -  R R R   

 6.Orga

nizarea 

si 
efectua

rea 

control
ului 

financi

ar 
prevent

iv 

Neindepli

nirea 

corecta a 
atributiilo

r. 

Distorsiun
e 

informare 

Lipsa de 

informatii in 

cazuri izolate. 
Lipsa procedurilor 

specifice 

Conducator  

compartiment 

S S S Separarea 

functiilor de 

dispozitie de 
cea de control 

- -  S S S   

 7.Orga
nizarea 

si 

efectua
rea  

arhivari

i 
docum

entelor 

Distrugere 
document

e 

Lipsa spatiilor de 
depozitare. 

Lipsa personal 

specializat 
 

Director si 
Conducator 

compartiment 

S S S Monitorizare. 
Angajare 

personal 

specializat 
pentru arhivare 

documente 

- -  S S S   
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Zone de risc 
(domeniu, 

compartiment) 

 

 

 

Obiective 

 

 

Descriere

a 

riscului 

 

Circumstanţele 

care 

favorizează 

apariţia 

riscului 

Responsabil 

cu 

gestionarea 

riscului 

 

Risc inerent 

Strategia 

adoptată 

pt. risc 

(acţiuni 

pt. tratarea 

riscurilor) 

Instru-mentele 

de 
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intern 
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de 

puner

e în 
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Data 

ultimei 

revizuiri 
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acţiunii 

Risc rezidual 

la data ultimei 

revizuiri 

 

Eventuale 

riscuri 

secundare 

 

 

Obs 

Probabilitate Impact 
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Proba

-

bilitat

e 

Impact 

 
Expu-

nere 
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PARTEA a IV a 

 

PROCEDURI OPERAŢIONALE 

PRIVIND DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII CONSILIULUI 

ŞTIINŢIFIC 
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ACADEMIA ROMANA        

Institutul de Biologie si Patologie Celulara “N. Simionescu”  Cod PO DE 12 

       

2012/10/25 

                        

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERATIONALA 

privind desfasurarea activitatii Consiliului Stiintific al IBPC”N. Simionescu” 

 

Cod PO DE 12- Editia 2 

Actualizare/revizuire 03  
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ACADEMIA ROMANA                  COD PO 12  

           

lnstitutul de Biologie si Patologie Celulara “N. Simionescu”                    2012/09/25 

 

 

 

 

 

 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a 

actualizarii/revizuirii in cadrul procedurii operationale 

 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

 

Nume si 

prenume 

 

Functia 
 

Data 

 

Semnatura 

Elaborat Secretarul 

stiintific 

Dr. D. Popov, 

C.S.1. 

  

Verificat  Director adj. St.   

Avizat Acad. M. 

Simionescu 

Director    
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ACADEMIA ROMANA          

    

Institutul de Biologie si Patologie Celulara “N. Simionescu”  Cod PO DE 12           

         2012/09/25 

             

        Actualizare/revizuire 02  

     

 

Formular evidenta modificari 

 

 

Nr. 

Crt. 

Data 

editie 

Nr. editie Data 

actualizare/revizuire 

Pag. Descriere 

modificari 

Semnatura 

compartimentului 

care a initiat 

modificarea 

1 .... ... 25.09.2012 4 ....  
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ACADEMIA ROMANA          

         Cod PO DE 12 

Institutul de Biologie si Patologie Celulara “N. Simionescu”     

         2010/05/25           

Actualizare/revizuire 00 

             

    

Continutul propriu-zis al procedurii 

 

Precizarea 

1 

Consiliul stiintific este organismul care coordoneza si avizeaza toate activtatile 

stiintifice  ale Institutului si se reuneste  lunar in sedinte ordinare si ori de cate 

ori este nevoie, dupa caz 

Precizarea 

2 

Membrii consiliului stiintific sunt Directorul, Directorul adj. St, Secretarul 

stiintific , Contabilul sef, sefii de departamente, reprezentantii ai tinerilor 

cercetatori selectati dintre  cei mai performanti din punct de vedere stiintific.  

In functie de problemele ce urmeaza a fi discutate, la Consiliu pot fi solicitati si 

invitati.  

Precizarea 

3 

Este anuntata ordinea de zi, care este derulata punct cu punct in cadrul 

sedintelor. 

Desfasurarea sedintelor este consemnata de secretariatul stiintific intr-un 

registru de procese verbale si pe suport electronic. 

Precizarea 

4 

In cadrul sedintelor curente se analizeaza activitatea stiintifica  pe ansamblu, 

departamente si/sau a unor laboratoare si se formuleaza Propuneri  de 

rationalizare si imbunatatire a colaborarii si comunicariii intre cercetatori si 

laboratoare/departamente, care se pun in discutie si se iau decizii agreate de 

membri prin consens . 

Anual, se intruneste  Consiliul Stiintific pentru  analiza Raportului anual 

privind cercetarile elaborate si se discuta Planul de cercetare pentru anul 

urmator, care se avizeaza de catre membrii Consiliului. 

Periodic, se intruneste Consiliul pentru avizarea proceselor-verbale legate de 

contractele de cercetare, de examenele si referatele de doctorat, de stabilirea 

Comisiilor de examene si alte activitati stiintifice care necesita consultari si 

avizari. 

Precizarea 

5 

Hotararile Consiliului sunt urmate de Decizii ale Directorului Institutului si 

sunt comunicate in sistemul intern de comunicare al Institutului si apoi 

monitorizate de catre Secretariatul Stiintific cu privire la ducerea lor  la 

indeplinire de catre compartimentele si persoanele carora li se adreseaza. 
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PARTEA a V a 

 

MODELE DE FIŞE DE POST 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  

“NICOLAE SIMIONESCU” 

 

SE APROBĂ, 

 

Director Institut, 

Acad. Maya SIMIONESCU 

 

Data:  

LABORATOR: Spectrometrie de masa 

 

 

FIŞA POSTULUI 
1. DENUMIREA POSTULUI: Cercetător ştiinţific I 

2. Cod C.O.R. : 213136/213138/213140 

3. TITULAR POST:  Antohe Felicia 

4. DATA ÎNTOCMIRII:  

5. ÎNTOCMIT DE:  

6. LOCUL DE MUNCĂ: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară“ 

NICOLAE SIMIONESCU” (IBPC-NS) 

7. COMPARTIMENTUL: Departament/Laborator/ Proteomica/ Spectrometrie 

de masa 

7.   PERIOADA DE      DESFASURARE A 

ACTIVITATII 

Norma întreaga  

Perioada nedeterminată 
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CAPITOLUI 1.  CERINŢELE POSTULUI 

PREGĂTIREA 

PROFESIONALĂ / 

STUDII 

Studii superioare de specialitate, absolvent al facultăţii (chimie, biochimie, 

biologie, fizica, biofizica, medicina) 

Titlul de Doctor 

CUNOŞTINŢE, 

COMPETENŢE 

ABILITATI, 

CALITATI SI 

APTITUDINI 

NECESARE 

 

 Organizatorice:  
- Elaborarea si realizarea de proiecte de cercetare. 

-Capacitatea de a coordona lucrul in echipa, perseverenta si organizare  

- Abilitatea de a lua decizii realiste si fezabile. 

 

Tehnice:  

- Să fie recunoscut ca specialist într-un domeniu de cercetare pe baza 

contribuţiilor ştiinţifice şi/sau tehnice pe care le are. 

- Aptitudini pentru munca de cercetare, capacitate de selectare a soluţiilor pentru 

rezolvarea problemelor, precum şi de elaborare a experimentelor corelate cu tema 

de cercetare.  

- Următoarele calităţi necesare cercetării în laborator: îndemânare, atitudine 

creativa, precizie, ordine,  rigurozitate, responsabilitate, echilibru şi stăpânire de 

sine, corectitudine; capacitate de a utiliza eficient resursele puse la dispoziţie 

(echipament experimental, mijloace de documentare), capacitate de analiză şi 

sinteză, construirea de alternative – opţiuni, evaluarea efectelor si consecinţelor. 

- Cunoştinţe de limba engleza – nivel avansat  

- Cunoştinţe de operare calculator.  

      

Psihologice şi sociale:  
- Raţionament pozitiv bazat şi pe experienţa anterioara şi aptitudini de analiza şi 

sinteză.  

- Aptitudini de comunicare cu toţi salariaţii Institutului. 

- Deschiderea şi disponibilitatea la abordări multi-disciplinare şi la schimbări 

raţionale. 

- Capacitate de muncă în echipă. 

EXPERIENŢĂ/ 

VECHIME 

Activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de 

cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor 

 

CAPITOLUL 2. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

- Coordonează lucrările proprii sau ale grupului.  

 

CAPITOLUL 3. RELAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ: 

a) IERARHICE: 

 

Este subordonat Directorului adjunct ştiinţific si Directorului Institutul de 

Biologie si Patologie Celulara „N. Simionescu”  

Are în subordine colectivul:  

b) FUNCŢIONALE: cu personalul din laborator şi din alte departamente de servicii suport ale 

institutului  

c) DE COLABORARE pentru realizarea temelor de cercetare, colaborează cu membrii echipei de 

cercetare, precum si cu partenerii din afara IBPC-NS.  

d) DE REPREZENTARE: prin împuternicirea dată de conducerea IBPC-NS reprezintă interesele 

colectivului de cercetare şi, dacă este cazul, ale institutului, în contractele 

în care este implicat. 

 

CAPITOLUL 4. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI, AUTORITĂŢI: 

1. Execută lucrările ce-i revin în cadrul temei de cercetare a Institutului aprobata de Academia Romana si 

din cadrul contractelor de cercetare. 

2. Coordonează realizarea proiectelor de cercetare la care este responsabil şi răspunde de finalizarea şi de 

valorificarea lor. 
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3. Elaborează monografii, capitole in monografii şi lucrări ştiinţifice şi le pregăteşte pentru publicare;  

4. Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând cu comunicări în domeniu, la sesiuni, 

simpozioane sau la congrese ştiinţifice, în ţară sau în străinătate. 

5. Verifică corectitudinea experimentelor şi a prelucrării şi interpretării datelor obţinute. 

6. Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care participă. 

7. Respectă termenele de etapa si finale in executarea lucrărilor. 

8. Administrează activitatea de cercetare-dezvoltare, în cadrul contractelor la care este director/responsabil. 

9. Identifică teme noi de cercetare, colaboratori şi potenţialii finanţatori. 

10. Asigură un climat de lucru eficient în cadrul colectivului condus. 

11. Răspunde de asigurarea integrităţii şi securităţii dotărilor şi materialelor din laborator; propune conducerii 

institutului măsurile privind posibilităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. 

12. Manifesta grija fata de dotarea institutului. 

13. Respectă secretul de serviciu; pastreaza confidentialitatea ideilor si rezultatelor pana la 

comunicarea publica a datelor. 

14. Are un comportament civilizat în relaţiile de colaborare. 

15. Raspunde, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 
 

Sarcinile de serviciu nu au caracter limitativ, şeful ierarhic poate stabili şi alte sarcini specifice 

colectivului de lucru. 
 

CAPITOLUL 5. OBLIGATII: 

- Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să urmarească şi să aplice cu stricteţe normele şi 

instrucţiunile privind desfăşurarea procesului de cercetare, să îndeplinească cu simţ de răspundere îndatoririle 

de serviciu. 

- Directorii de proiecte au obligaţia de a preda la Directie si la Serv. Contabilitate un exemplar original din 

Contractul de cercetare, documentele tehnico-economice de predare a fazelor precum şi alte rapoarte 

solicitate de Autoritatea Contractantă. 

- Să respecte şi să îndeplinească deciziile, dispoziţiile, instrucţiunile scrise sau verbale transmise de 

conducerea Institutului, inclusiv prin delegările de competenţa. 

- Sa se conformeze tuturor hotărârilor luate de conducerea IBPC-NS. 

- Sa respecte termenele stabilite de seful coordonator pentru executarea lucrarilor de cercetare. 

- Să folosească integral şi cu maxim de eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

- Să folosească echipamentele institutului la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă. 

-Să respecte normele de protecţia muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie. 

-Să poarte echipamentul de lucru in timpul orelor de serviciu. 

-Sa işi însuşească şi sa respecte instructajul şi normele de Protecţia Muncii (PM) şi PSI conform legislaţiei în 

vigoare. 

-Sa respecte Regulamentul Intern al institutului si Legea nr.206/27.05.2004 – Lege privind buna conduita in 

cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, modificată şi completată prin Legea Nr. 398/2006 şi 

O.G. Nr. 28/2011. 

- Să rezolve problemele de aprovizionare cu materialele necesare derularii proiectelor de cercetare, sa 

coordoneze procedurile necesare reparaţiilor anumitor echipamente. 

- Sa rezolve unele conflicte de munca aparute in colectivul coordonat. 

- Să respecte regulile de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii. 

- Să se comporte corect în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi colegiale de colaborare, să 

asigure un climat de disciplină. 

- Să menţină zilnic ordinea la locul de muncă. 

- Să asigure prin toată activitatea sa, condiţii de protecţie a mediului de lucru. 

- Să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu vizată la zi. 

- Să asigure protecţia şi integritatea patrimoniului tehnologic şi informaţional ce i-a fost încredinţat în vederea 

desfăşurării activităţii de cercetare. 
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- Să nu folosească baza tehnico-materială şi informaţională, timpul de lucru şi serviciile Institutului în interes 

personal sau străin Institutului. 

- Să contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi alte utilitati. 

 

CAPITOLUL 6. CONDIŢII DE MUNCĂ 

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână. 

Tipul de muncă: - Muncă de laborator, in conditii normale. 

- Munca in conditii speciale: cu animale de laborator, cu celule 

tumorale, cu probe biologice umane, cu virusi. 

- Munca de birou. 

Personal care ii tine locul in absenta  

Echipament de lucru: echipamente de cercetare  

 

 

CAPITOLUL 7. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 
-competenta profesionala – cunostinte si experienta; 

-complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

-eficacitate si eficienta; 

-calitatea muncii – influenta ,coordonare si supervizare; 

-lucru in echipa – contacte , incompatibilitati; 

-comunicare. 

 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:      

Nume, prenume:Antohe Felicia 

   

Semnătura:            

  

Data: 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  

“NICOLAE SIMIONESCU” 

 

SE APROBĂ, 

 

Director Institut, 

Acad. Maya SIMIONESCU 

 

Data:  

LABORATOR:Biologia molelculara a lipoproteinelor 

 

 

FIŞA POSTULUI 

 
8. DENUMIREA POSTULUI: Cercetator stiintific II 

9. Cod C.O.R. : 213136/213138/213140 

10. TITULAR POST:  Alexandru Dorin 

11. DATA ÎNTOCMIRII:  

12. ÎNTOCMIT DE:  

13. LOCUL DE MUNCĂ: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară“ 

NICOLAE SIMIONESCU” (IBPC-NS) 

14. COMPARTIMENTUL: Departament/Laborator/ Lipidomica/Biologia 

molelculara a lipoproteinelor 

8.   PERIOADA DE      DESFASURARE A 

ACTIVITATII 

Norma intreaga  

Perioada nedeterminata 
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CAPITOLUI 1. CERINŢELE POSTULUI 

PREGĂTIREA 

PROFESIONALĂ / 

STUDII 

Studii superioare, absolvent al facultatii de specialitate (chimie, biochimie, 

biologie, fizica, biofizica, medicina) 

Titlul de Doctor 

CUNOŞTINŢE, 

COMPETENŢE 

ABILITATI, 

CALITATI SI 

APTITUDINI 

NECESARE 

 

 Organizatorice:  
- Coordoneaza programe/proiecte de cercetare individual /impreuna cu cercetatori 

st. 1  

- Urmareste realizarea programelor/proiectelor de cercetare si valorificarea lor. 

- Abilitatea de a lua decizii realiste si fezabile. 

- Capacitatea de a coordona lucrul in echipa, perseverenta si organizare. 

 

 Tehnice:  

- Aptitudini pentru munca de cercetare, capacitate de selectare a soluţiilor pentru 

rezolvarea problemelor, precum şi de elaborare a experimentelor corelate cu tema 

de cercetare.  

- Urmatoarele calitati necesare cercetarii in laborator: indemanare, atitudine 

creativa, precizie, ordine,  rigurozitate, responsabilitate, echilibru si stapanire de 

sine, corectitudine; capacitate de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie 

(echipament experimental, mijloace de documentare), capacitate de analiza si 

sinteza, construirea de alternative – optiuni, evaluarea efectelor si consecintelor. 

- Contribuie la formarea si perfectionarea profesionala a membrilor echipei. 

- Cunoştinţe de limba engleza – nivel avansat al limbajului de specialitate. 

- Cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu. 

     

 Psihologice şi sociale:  
- Rationament pozitiv bazat si pe experientele anterioare si aptitudini de analiza si 

sinteza. 

- Aptitudini de comunicare cu toti salariatii Institutului. 

- Deschiderea si disponibilitatea la abordari multi-disciplinare si la schimbari 

rationale. 

- Capacitate de munca în echipă. 

EXPERIENŢĂ/ 

VECHIME 

sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul 

superior de cel putin 8 ani si titlul stiintific de doctor. 

 

CAPITOLUL 2. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

- Semnează lucrările proprii sau ale grupului pe care il coordoneaza. 

- Poate propune abordarea de teme, aspecte si metode noi 

- Alte limite de competenţă vor fi stabilite de seful ierarhic.  

CAPITOLUL 3. RELAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ: 

a) IERARHICE: 

 

Este subordonat sefului de Departament/ laborator/proiect/grup  

Are în subordine:  

b) FUNCŢIONALE: cu personalul din laborator şi din alte departamente de servicii suport ale 

institutului  

c) DE COLABORARE pentru realizarea temelor de cercetare, colaborează cu membrii echipei de 

cercetare, precum si cu membrii altor laboratoare ale IBPC-NS.  

d) DE REPREZENTARE: prin împuternicirea dată de conducerea IBPC-NS, reprezintă interesele 

colectivului de cercetare şi dacă este cazul ale institutului, în contractele în 

care este implicat. 

 

CAPITOLUL 4. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI, AUTORITĂŢI: 

16. Execută lucrările ce-i revin în cadrul temelor de cercetare a Institutului aprobate de Academia Romana si 

din cadrul contractelor de cercetare. 
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17. Redactează lucrări ştiinţifice si participa la pregatirea acestora pentru publicare. 

18. Desfăşoară o activitate ştiinţifică susţinută, participând cu comunicări în domeniu, la sesiuni, 

simpozioane sau la congrese ştiinţifice, în ţară sau în străinătate, publică în reviste cu impact rezultatele 

ştiinţifice originale. 

19. Elaborează protocoalele experimentelor si le prezinta spre aprobare sefului de proiect; analizeaza si isi 

insuseste protocoalele experimentelor complexe elaborate de seful de proiect. 

20. Respecta termenele de etapa si finale in executarea lucrarilor. 

21. Tine evidenta datelor obtinute (cu toate mentiunile si observatiile care au aparut pe parcursul 

experimentelor). 

22. Realizeaza cu corectitudine atat experimentele cat si prelucrarea si interpretarea datelor obtinute. 

23. Redactează capitolele referitoare la partea de contract/temă la care lucrează. 

24. Administrează activitatea de cercetare-dezvoltare, în cadrul contractelor la care este director/responsabil. 

25. Identifică teme noi de cercetare, colaboratori şi potenţialii finantatori. 

26. Fundamentează, întocmeşte şi susţine oferte pentru contractarea proiectelor de cercetare. 

27. Coordonează realizarea proiectelor de cercetare la care este responsabil şi răspunde de finalizarea şi de 

valorificarea acestora. 

28. Răspunde de calitatea ştiinţifică a lucrărilor la care participă. 

29. Asigură un climat de lucru eficient în cadrul colectivului condus. 

30. Asigură instruirea salariaţilor din colectivul la care este director privind regulile şi normele specifice de 

protecţia muncii. 

31. Propune conducerii institutului măsurile privind posibilităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. 

32. Răspunde de asigurarea integrităţii şi securităţii dotărilor şi materialelor din laboratorul unde isi 

desfăşoară activitatea. 

33. Face propuneri pentru buna desfăşurare a activităţii în IBPC-NS. 

34. Întocmeşte corect si depune la termen rapoartele de activitate. 

35. Are grija fata de dotarea institutului. 

36. Efectuează deplasări pentru realizarea temelor de cercetare si contractelor in care este implicat. 

37. Îndeplineşte sarcini permanente sau ocazionale, în afara temelor sau contractelor de cercetare la care 

lucrează, sarcini distribuite de Directorul de Proiect/ seful de laborator sau directorul IBPC-NS. 

38. Respectă secretul de serviciu; pastreaza confidentialitatea ideilor si rezultatelor pana la comunicarea 

publica a datelor. 

39. Are un comportament civilizat în relaţiile de colaborare. 

40. Raspunde, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 

 

Sarcinile de serviciu nu au caracter limitativ, şeful ierarhic poate stabili şi alte sarcini specifice colectivului de 

lucru. 

 

CAPITOLUL 5. OBLIGATII: 

- Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să urmarească şi să aplice cu stricteţe normele şi 

instrucţiunile privind desfăşurarea procesului de cercetare, să îndeplinească cu simţ de răspundere îndatoririle 

de serviciu. 

- Directorii de proiecte au obligaţia de a preda la Directie si la Serv. Contabilitate un exemplar original din 

Contractul de cercetare, documentele tehnico-economice de predare a fazelor precum şi alte rapoarte 

solicitate de Autoritatea Contractantă. 

- Să respecte programul de lucru şi să îndeplinească sarcinile de serviciu prevăzute în prezenta fişă. 

- Să respecte şi să îndeplinească deciziile, dispoziţiile, instrucţiunile scrise sau verbale transmise de 

conducerea Institutului, inclusiv prin delegările de competenţa. 

-Sa se conformeze tuturor hotărârilor luate de conducerea IBPC-NS. 

- Sa respecte termenele stabilite de seful coordonator pentru executarea lucrarilor de cercetare. 

- Să folosească integral şi cu maxim de eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Să respecte normele de muncă şi prescripţiile de calitate stabilite. 

- Să-şi însuşească şi să respecte protocoalele de lucru. 
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- Să folosească echipamentele institutului la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă. 

- Să respecte normele de protecţia muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie. 

- Sa poarte in timpul orelor de serviciu echipamentul de lucru. 

- Sa işi însuşeasca şi sa respecte instructajul PSI conform legislaţiei în vigoare. 

- Sa respecte secretul de serviciu si sa pastreze confidentialitatea ideilor si rezultatelor pana la comunicarea 

publica a datelor. 

- Sa respecte Regulamentul Intern al institutului si Legea nr.206/27.05.2004 – Lege privind buna conduita in 

cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, modificată şi completată prin Legea 398/2006 şi OG 

28/2011; 

- Să înştiinţeze seful ierarhic asupra existenţei unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea 

locului de muncă, în întreţinerea echipamentelor sau instalaţiilor cu care lucrează, să propună măsuri de 

remediere şi de prevenire a unor asemenea situaţii. 

- Să rezolve problemele de aprovizionare cu materialele necesare derularii proiectelor de cercetare, sa 

coordoneze procedurile necesare reparatiilor anumitor echipamente. 

- Sa rezolve unele conflicte de munca sau sa instiinteze conducerea institutului asupra existenţei unor nereguli 

sau abateri si să propună măsuri de remediere şi de prevenire a unor asemenea situaţii. 

- Să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru, echipamentele sau instalaţiile în funcţiune, sau 

sa anunte si sa predea ofiterului de serviciu echipamentele care necesita supraveghere. In acest sens, ofiterul 

de serviciu trebuie instruit de catre persoana care ii lasa in supraveghere aparatura. 

- Să respecte regulile de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii. 

- Să se comporte corect în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi colegiale de colaborare, să 

asigure un climat de disciplină. 

- Să menţină zilnic ordinea la locul de muncă. 

- Să asigure prin toată activitatea sa (inclusiv modul de stocare al deşeurilor) condiţii de protecţie a mediului 

de lucru. 

- Să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu vizată la zi. 

- Să asigure protecţia şi integritatea patrimoniului tehnologic şi informaţional ce i-a fost încredinţat în vederea 

desfăşurării activităţii de cercetare. 

- Să nu folosească baza tehnico-materială şi informaţională, timpul de lucru şi serviciile Institutului în interes 

personal sau străin Institutului. 

- Să contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi alte utilitati. 

 

CAPITOLUL 6. CONDIŢII DE MUNCĂ 

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână 

Tipul de muncă: -muncă de laborator, in conditii normale. 

- munca in conditii speciale: cu animale de laborator, cu celule 

tumorale, cu probe biologice umane, cu virusi.  

-munca de birou. 

Personal care ii tine locul in absenta De completat 

Echipament de lucru: echipamente de cercetare  

 

CAPITOLUL 7. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 
-competenta profesionala – cunostinte si experienta; 

-complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

-eficacitate si eficienta; 

-calitatea muncii – influenta ,coordonare si supervizare; 

-lucru in echipa – contacte , incompatibilitati; 

-comunicare. 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:      

Nume, prenume : Alexandru Dorin  

Semnătura: 

Data:   
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  

“NICOLAE SIMIONESCU” 

 

SE APROBĂ, 

 

Director Institut, 

Acad. Maya SIMIONESCU 

 

Data:  
LABORATOR: Microdisectie laser 

 

 

 

FIŞA POSTULUI 

 
15. DENUMIREA POSTULUI: Cercetator stiintific III 

16. Cod C.O.R. : 213136/213138/213140 

17. TITULAR POST: Alexandru Nicoleta 

18. DATA ÎNTOCMIRII:  

19. ÎNTOCMIT DE:  

20. LOCUL DE MUNCĂ: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară“ 

NICOLAE SIMIONESCU” (IBPC-NS) 

21. COMPARTIMENTUL: Departament/Laborator / Fiziologie si 

farmacologie celulara/Microdisectie laser 

 

8.   PERIOADA DE      DESFASURARE A 

ACTIVITATII 

Norma intreaga  

Perioada determinata 
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CAPITOLUI 1. CERINŢELE POSTULUI 

PREGĂTIREA 

PROFESIONALĂ / 

STUDII 

Studii superioare de specialitate, absolvent al facultatii (chimie, biochimie, 

biologie, fizica, biofizica, medicina) 

Titlul de Doctor 

CUNOŞTINŢE, 

COMPETENŢE 

ABILITATI, 

CALITATI SI 

APTITUDINI 

NECESARE 

 

Organizatorice:  
- Coordoneaza impreuna cu cercetatori st.1/ cercetatori st. 2 elaborarea 

programelor /proiectelor de cercetare 

- Are abilitatea de a lua decizii realiste si fezabile. 

- Are capacitatea de a lucra in echipa, dovedeste  perseverenta si organizare. 

 

 Tehnice:  

- Cunostinte de limba engleza – nivel avansat al limbajului de specialitate. 

- Cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel,  Internet, analiza 

statistica, preluare si prelucrare de imagini). 

- Aptitudini pentru munca de cercetare, capacitate de selectare a soluţiilor pentru 

rezolvarea problemelor, precum şi de elaborare a experimentelor corelate cu tema 

de cercetare.  

-Urmatoarele calitati necesare cercetarii in laborator: indemanare, atitudine 

creativa, precizie, ordine,  rigurozitate, reponsabilitate, echilibru si stapanire de 

sine, corectitudine; capacitate de a utiliza efficient resursele puse la dispozitie 

(echipament experimental, mijloace de documentare), capacitate de analiza si 

sinteza, construirea de alternative – optiuni, evaluarea efectelor si consecintelor. 

     

     Psihologice:  
-Rationament pozitiv bazat si pe experientele anterioare si aptitudini de analiza si 

sinteza.  

-Aptitudini de comunicare cu toti salariatii Institutului. 

-Deschiderea si disponibilitatea la abordari multi-disciplinare si la schimbari 

rationale.  

EXPERIENŢĂ/ 

VECHIME 

Activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invatamantul superior de 

cel putin 6 ani sau de 4 ani, in cazul cercetatorilor care detin titlul de doctor; 

pentru persoanele care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii 

stiintifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru cei care detin titlul de doctor. 

 

CAPITOLUL 2. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

- Semnează lucrările proprii sau alte grupului pe care il coordoneaza.  

 - Alte limite de competenţă vor fi stabilite de seful ierarhic. 

 

CAPITOLUI 3. RELAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ: 

a) IERARHICE : 

 

Este subordonat sefului de Departament/ laborator/proiect/grup. 

Are in subordine echipa contractului de cercetare pe care il conduce. 

b) FUNCŢIONALE: cu personalul din laborator şi din alte departamente de servicii suport ale 

institutului  

c) DE COLABORARE pentru realizarea temelor de cercetare, colaborează cu membrii echipei de 

cercetare,  precum si cu membrii altor laboratoare ale IBPC-NS.  

d) DE REPREZENTARE: prin împuternicirea dată de conducerea IBPC-NS, reprezintă interesele 

colectivului de cercetare şi dacă este cazul ale institutului, în contractele în 

care este implicat. 

CAPITOLUL 4. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI: 

41. Execută lucrările ce-i revin în cadrul temei de cercetare a Institutului aprobata de Academia Romana si 

din cadrul contractelor de cercetare. 

42. Redacteaza lucrari stiintifice si participa la pregatirea acestora pentru publicare. 
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43. Elaborareaza protocoalele experimentelor (si le prezinta spre aprobare sefului de proiect); analizeaza si isi 

insuseste protocoalele experimentelor complexe elaborate de seful de proiect. 

44. Respecta termenele de etapa si finale in executarea lucrarilor. 

45. Tine evidenta datelor obtinute de el sau sa grulul lui de cercetare (cu toate mentiunile si observatiile care 

au aparut pe parcursul experimentelor). 

46. Redactează şi interpretează materialul cu rezultatele experimentărilor proprii/ale colectivului de lucru. 

47. Redactează capitolele referitoare la partea de contract/temă la care lucrează pentru părţile scrise ale 

proiectului/temei/contractului  

48. Realizeaza cu corectitudine experimentele cat si prelucrarea si interpretarea datelor obtinute. 

49. Intocmeste corect si depune la termen rapoartele de activitate. 

50. Are grija fata de dotarea institutului. 

51. Isi insuseste tehnicile curente utilizate in institut si cunostinte de utilizare a calculatorului.  

52. Efectuează deplasări pentru rezolvarea temelor de cercetare la care lucrează, precum şi a altor probleme 

care privesc activitatea de cercetare IBPC-NS. 

53. Participă cu comunicări la manifestări ştiinţifice. 

54. Îndeplineşte sarcini permanente sau ocazionale, în afara temelor sau contractelor de cercetare la care 

lucrează, sarcini care îi sunt distribuite de Directorul de Proiect/seful de laborator sau directorul IBPC-NS.  

55. Se conformează şi tuturor hotărârilor luate de conducerea IBPC-NS. 

56. Are un comportament civilizat în relaţiile de colaborare. 

57. Îşi însuşeşte instructajul şi normele de Protecţia Muncii şi PSI conform legislaţiei în vigoare. 

58. Raspunde, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 

 

Sarcinile de serviciu nu au caracter limitativ, şeful ierarhic poate stabili şi alte sarcini specifice 

colectivului de lucru. 

 

CAPITOLUL 5. OBLIGATII: 

-Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să urmarească şi să aplice cu stricteţe normele şi 

instrucţiunile privind desfăşurarea procesului de cercetare, să îndeplinească cu simţ de răspundere îndatoririle 

de serviciu. 

-Să respecte programul de lucru şi să îndeplinească sarcinile de serviciu prevăzute în prezenta fişă. 

-Să respecte şi să îndeplinească deciziile, dispoziţiile, instrucţiunile scrise sau verbale transmise de 

conducerea Institutului, inclusiv prin delegările de competenţa. 

-Sa se conformeaze tuturor hotărârilor luate în Consiliul Stiintific al IBPC. 

-Sa respecte termenele stabilite de seful coordonator pentru executarea lucrarilor de cercetare. 

-Să folosească integral şi cu maxim de eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

-Să respecte normele de muncă şi prescripţiile de calitate stabilite. 

-Să-ţi însuşească şi să respecte protocoalele de lucru. 

-Să folosească echipamentele institutului la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă. 

-Să respecte normele de protecţia muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie. 

-Sa poarte in timpul orelor de servici echipamentul de lucru. 

-Sa işi însuşeşeasca şi sa respecte instructajul PSI conform legislaţiei în vigoare. 

-Sa respecte secretul de serviciu si sa pastreze confidentialitatea ideilor si rezultatelor pana la comunicarea 

publica a datelor. 

-Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara al institutului si a Legii nr.206/27.05.2004 – Lege privind 

buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare. 

-Să înştiinţeze seful ierarhic asupra existenţei unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea 

locului de muncă, în întreţinerea echipamentelor sau instalaţiilor cu care lucrează, să propună măsuri de 

remediere şi de prevenire a unor asemenea situaţii. 

-Să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru, echipamentele sau instalaţiile în funcţiune, sau 

sa anunte si sa predea ofiterului de servici echipamentele care necesita supraveghere. In acest sens, ofiterul de 

servici trebuie instruit de catre persoana care ii lasa in supraveghere aparatura. 

-Să respecte regulile de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii. 
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-Să se comporte corect în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi colegiale de colaborare, să 

asigure un climat de disciplină. 

-Să menţină zilnic ordinea la locul de muncă. 

-Să asigure prin toată activitatea sa (inclusiv modul de stocare la deşeurilor) condiţii de protecţie a mediului 

de lucru. 

-Să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu vizată la zi. 

-Să asigure protecţia şi integritatea patrimoniului tehnologic şi informaţional ce i-a fost încredinţat în vederea 

desfăşurării activităţii de cercetare. 

-Să nu folosească baza tehnico-materială şi informaţională, timpul de lucru şi serviciile Institutului în interes 

personal sau străin Institutului. 

-Să anunţe din prima zi seful ierarhic de îmbolnăvirea sa. 

-Să contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi alte utilitati. 

 

CAPITOLUL 6. CONDIŢII DE MUNCĂ 

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână 

Tipul de muncă: -muncă de laborator, in conditii normale. 

Munca in conditii speciale: cu animale de laborator, cu celule 

tumorale, cu probe biologice umane, cu virusi.  

-munca de birou. 

Personal care ii tine locul in absenta  

Echipament de lucru: echipamente de cercetare 

 

CAPITOLUL 7. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 
-competenta profesionala – cunostinte si experienta; 

-complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

-eficacitate si eficienta; 

-calitatea muncii – influenta ,coordonare si supervizare; 

-lucru in echipa – contacte , incompatibilitati; 

-comunicare. 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:      
Nume, prenume:Alexandru Nicoleta 

 

Semnătura:            

  

Data 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  

“NICOLAE SIMIONESCU” 

 

SE APROBĂ, 

 

Director Institut, 

Acad. Maya SIMIONESCU 

 

Data:  

LABORATOR:Medicina Regenerativa 

 

 

FIŞA POSTULUI 

 
 

22. DENUMIREA POSTULUI: Cercetator stiintific 

23. Cod C.O.R. : 213136/213138/213140 

24. TITULAR POST: Andrei Eugen 

25. DATA ÎNTOCMIRII:  

26. ÎNTOCMIT DE:  

27. LOCUL DE MUNCĂ: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară“ 

NICOLAE SIMIONESCU” (IBPC-NS) 

28. COMPARTIMENTUL: Departament/Laborator:Medicina 

Regenerativa/Terapii celulare 

 

7.   PERIOADA DE      DESFASURARE A 

ACTIVITATII 

Norma intreaga  

Perioada nedeterminata. 
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CAPITOLUI 1. CERINŢELE POSTULUI 

PREGĂTIREA 

PROFESIONALĂ / 

STUDII 

Studii superioare de specialitate, absolvent al facultatii (chimie, biochimie, 

biologie, fizica, biofizica, medicina). 

Doctorand. 

CUNOŞTINŢE, 

COMPETENŢE 

ABILITATI, 

CALITATI SI 

APTITUDINI 

NECESARE 

 

Organizatorice:  
- Participa la elaborarea temelor/proiectelor de cercetare impreuna cu cercetatori 

st.1/ cercetatori st. 2/ cercetatori st. 3 

- Are abilitatea de a lua decizii realiste si fezabile; 

- Are calitatile adecvate participarii ca membru al unor colective de cercetare. 

 

Tehnice:  

- Cunostinte de limba engleza – nivel avansat al limbajului de specialitate 

- Cunostinte de operare calculator – nivel mediu (Word, Excel,  Internet, analiza 

statistica, preluare si prelucrare de imagini). 

- Aptitudini pentru munca de cercetare, capacitate de selectare a soluţiilor pentru 

rezolvarea problemelor, precum şi de elaborare a experimentelor corelate cu tema 

de cercetare;  

- Urmatoarele calitati necesare cercetarii in laborator: indemanare, atitudine 

creativa, precizie, ordine,  rigurozitate, responsabilitate, echilibru si stapanire de 

sine, corectitudine, capacitate de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie 

(echipament experimental, mijloace de documentare), capacitate de analiza si 

sinteza. 

       

Psihologice şi sociale:  
- Aptitudini de comunicare cu toti salariatii Institutului; 

- Deschidere si disponibilitate pentru abordari multi-disciplinare si schimbari 

rationale;  

- Capacitate de munca în echipă. 

EXPERIENŢĂ/ 

VECHIME 

minim 2 ani in  cercetare sau invatamant universitar, minim 4 ani in activitati 

conexe postului 

 

CAPITOLUL 2. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

- Realizeaza numai experimente aprobate de seful ierarhic. 

- Alte limite de competenţă vor fi stabilite de seful ierarhic  

 

CAPITOLUL 3. RELAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ : 

a) IERARHICE: 

 

Este subordonat sefului de Departament/laborator/proiect/grup. 

b) FUNCŢIONALE: cu personalul din laborator şi din alte departamente de servicii suport ale 

institutului  

c) DE COLABORARE pentru realizarea temelor de cercetare, colaborează cu membrii echipei de 

cercetare, precum si cu membrii altor laboratoare ale IBPC-NS.  

d) DE REPREZENTARE: prin împuternicirea dată de seful ierarhic superior, reprezintă interesele 

colectivului de cercetare şi, dacă este cazul, ale institutului, în contractele 

în care este implicat. 

 

CAPITOLUL 4. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI: 

59. Execută lucrările ce-i revin în cadrul temei de cercetare a institutului aprobata de Academia Romana si 

din cadrul contractelor de cercetare; 

60. Redacteaza lucrari stiintifice si participa la pregatirea acestora pentru publicare. 

61. Elaborează protocoalele experimentelor simple si le prezinta spre aprobare sefului de proiect; analizeaza 

si isi insuseste protocoalele experimentelor complexe elaborate de seful de proiect; 
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62. Tine evidenta datelor obtinute (cu toate mentiunile si observatiile care au aparut pe parcursul 

experimentelor); 

63. Realizeaza cu corectitudine experimentele, prelucrarea si interpretarea datelor obtinute; 

64. Intocmeste corect si depune la termen rapoartele de activitate 

65. Manifesta grija fata de dotarea institutului (aparatura, mobilier, computere, alte obiecte din laboratoare, 

biblioteca, etc); 

66. Acumuleaza cunostintele de baza de biologie celulara si moleculara 

67. Isi insuseste tehnicile curente utilizate in institut si cunostinte de utilizare a calculatorului.  

68. Redactează şi interpretează materialul cu rezultatele experimentelor proprii; 

69. Efectuează deplasări pentru rezolvarea temelor de cercetare la care lucrează, precum şi a altor probleme 

care privesc activitatea de cercetare din IBPC-NS; 

70. Participă la manifestări ştiinţifice cu comunicări sau intervenţii proprii. 

71. Işi perfectioneaza pregătirea profesionala prin doctorat. 

72. Îndeplineşte sarcini permanente sau ocazionale, în afara temelor sau contractelor de cercetare la care 

lucrează, sarcini care îi sunt distribuite de Directorul de Proiect/seful de laborator sau directorul IBPC-NS;  

73. Are un comportament civilizat în relaţiile de colaborare; 

74. Raspunde, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 

 

Sarcinile de serviciu nu au caracter limitativ, şeful ierarhic poate stabili şi alte sarcini specifice 

colectivului de lucru. 

 

CAPITOLUL 5. OBLIGATII: 

- Respectarea ordinei şi disciplinei la locul de muncă, urmarirea si aplicarea normelor şi instrucţiunilor 

privind desfăşurarea procesului de cercetare, indeplinirea cu simţ de răspundere a îndatoririlor de serviciu; 

- Respectarea si indeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în prezenta fişă ; 

- Să respecte şi să îndeplinească deciziile, dispoziţiile, instrucţiunile scrise sau verbale transmise de 

conducerea Institutului, inclusiv prin delegările de competenţa; 

- Sa respecte termenele stabilite de seful coordonator pentru executarea lucrarilor de cercetare; 

- Să folosească integral şi cu maxim de eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Să respecte normele de muncă şi prescripţiile de calitate stabilite; 

- Să-si însuşească şi să respecte protocoalele de lucru; 

- Să folosească echipamentele institutului la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă ; 

- Să respecte normele de protecţia muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie; 

- Sa poarte in timpul orelor de servici echipamentul de lucru; 

-Sa işi însuşească şi sa respecte instructajul şi normele PSI conform legislaţiei în vigoare; 

- Sa respecte secretul de serviciu; pastreaza confidentialitatea ideilor si rezultatelor pana la comunicarea 

publica a datelor; 

-Sa respecte Regulamentul Intern al institutului si Legea nr.206/27.05.2004 – Lege privind buna conduita in 

cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, modificată şi completată prin Legea Nr. 398/2006 şi 

O.G. Nr. 28/2011; 

- Să înştiinţeze imediat directorul coordonator asupra existenţei unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în 

aprovizionarea locului de muncă, în întreţinerea echipamentelor sau instalaţiilor cu care lucrează, să propună 

măsuri de remediere şi de prevenire a unor asemenea situaţii; 

-Să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru, echipamentele sau instalaţiile în funcţiune, sau 

sa anunte si sa predea ofiterului de serviciu echipamentele care necesita supraveghere. In acest sens, ofiterul 

de serviciu trebuie instruit de catre persoana care ii lasa in supraveghere aparatura; 

- Să respecte regulile de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii; 

- Să se comporte corect în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi colegiale de colaborare, să 

asigure un climat de disciplină; 

- Să menţină zilnic ordinea la locul de muncă; 

- Să asigure prin toată activitatea sa (inclusiv modul de stocare al deşeurilor) condiţii de protecţie a mediului 

de lucru; 

- Să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu vizată la zi; 
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- Să asigure protecţia şi integritatea patrimoniului tehnologic şi informaţional ce i-a fost încredinţat în vederea 

desfăşurării activităţii de cercetare; 

- Să nu folosească baza tehnico-materială şi informaţională, timpul de lucru şi serviciile Institutului în interes 

personal sau străin Institutului; 

- Să contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi alte utilitati. 

 

CAPITOLUL 6. CONDIŢII DE MUNCĂ 

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână 

Tipul de muncă: -muncă de laborator, in conditii normale. 

-munca in conditii speciale: cu animale de laborator, cu celule 

tumorale, cu probe biologice umane, cu virusi  

-munca de birou. 

Personal care ii tine locul in absenta  

Echipament de lucru: echipamente de cercetare.  

 

CAPITOLUL 7. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 

-competenta profesionala – cunostinte si experienta; 

-complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

-eficacitate si eficienta; 

-calitatea muncii – influenta ,coordonare si supervizare; 

-lucru in echipa – contacte , incompatibilitati; 

-comunicare. 

 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:  

     

Nume, prenume: Andrei Eugen 

Semnătura:            

  

Data:   
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ  

“NICOLAE SIMIONESCU” 

 

SE APROBĂ, 

 

 

Director Institutut, 

Acad. Maya SIMIONESCU 

 

Data:  

LABORATOR: Genomica functionala 

 

 

FIŞA POSTULUI 

 

 
 

 

29. DENUMIREA POSTULUI: Asistent de cercetare stiintifica 

30. Cod C.O.R. : 213137/213139/213141 

31. TITULAR POST:  Todirita Andra 

32. DATA ÎNTOCMIRII:  

33. ÎNTOCMIT DE:  

34. LOCUL DE MUNCĂ: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară“ NICOLAE 

SIMIONESCU” (IBPC-NS) 

35. COMPARTIMENTUL: Departament/Laborator/ Genomica transcriptomica si 

terapii molecular/Genomica functionala 

8.   PERIOADA DE      

DESFASURARE A 

ACTIVITATII 

Norma intreaga  

Perioada determinata 

 

 

 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 
 

78 

CAPITOLUI 1. CERINŢELE POSTULUI 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ / 

STUDII 

Studii superioare, absolvent al facultatii de specialitate 

(chimie, biochimie, biologie, fizica, biofizica, medicina) 

Diploma de licenţă în..... 

CUNOŞTINŢE, COMPETENŢE 

ABILITATI, CALITATI SI 

APTITUDINI NECESARE 

VII. tehnice:  

1. Participare la elaborarea temelor de cercetare sub 

indrumarea unui cercetator st. 1/ cercetator st. 2/ cercetator 

st. 3 sau cercetator st. 

2. Dovedirea calitatilor necesare cercetarii in laborator: 

indemanare, precizie, rigurozitate, reponsabilitate, echilibru 

si stapanire de sine, corectitudine; capacitate de a utiliza 

eficient resursele puse la dispozitie (echipament 

experimental, mijloace de documentare) 

- organizatorice: Să aiba calitatile adecvate participarii in 

calitate de membru al unor colective de cercetare. 

- psihologice: Capabil de munca în echipă. 

 

EXPERIENŢĂ/ VECHIME Debutant 

 CAPITOLUL 2. LIMITE DE COMPETENŢĂ 

- Realizeaza numai experimente aprobate de seful ierarhic. 

- Alte limite de competenţă vor fi stabilite de seful ierarhic  

 

CAPITOLUI 3. RELAŢII LA LOCUL DE MUNCĂ: 

a) IERARHICE: 

 

Este subordonat sefului de Departament/laborator/proiect/grup 

b) FUNCŢIONALE: Relatii cu personalul din laborator şi din alte departamente de 

servicii suport ale institutului  

c) DE COLABORARE Relatii de colaborare in vederea realizarii temelor de cercetare; 

colaborează cu membrii echipei de cercetare precum si cu 

membrii altor laboratoare ale IBPC-NS.  

CAPITOLUL 4. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI: 

75. Execută lucrările ce-i revin în cadrul temei de cercetare a institutului aprobata de Academia Romana 

si din cadrul contractelor de cercetare; 

76. Elaboreaza protocoale experimentale pe baza celor din literatura si sub indrumarea unui cercetator cu 

experienta; 

77. Tine evidenta datelor obtinute (cu toate mentiunile si observatiile care au aparut pe parcursul 

experimentelor); 

78. Realizeaza cu corectitudine atât experimentele cat si prelucrarea datelor obtinute; 

79. Are grija fata de dotarea institutului (aparatura, mobilier, computere, alte obiecte din laboratoare, 

biblioteca, etc); 

80. Acumuleaza cunostintele de baza de biologie celulara si moleculara; 

81. Isi insuseste tehnicile curente utilizate in institut si cunostinte de utilizare a calculatorului;  

82. Redactează şi interpretează materialul cu rezultatele experimentărilor proprii; 

83. Efectuează deplasări pentru rezolvarea temelor de cercetare la care lucrează, precum şi a altor 

probleme care privesc activitatea de cercetare IBPC-NS; 
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84. Îndeplineşte sarcini permanente sau ocazionale, în afara temelor sau contractelor de cercetare la care 

lucrează, sarcini care îi sunt distribuite de seful ierarhic;  

85. Se conformează şi tuturor hotărârilor luate de Conducerea IBPC-NS;  

86. Are un comportament civilizat în relaţiile de colaborare. 

 

Sarcinile de serviciu nu au caracter limitativ, şeful ierarhic poate stabili şi alte sarcini specifice 

colectivului de lucru. 

 

CAPITOLUL 5. OBLIGATII: 

- Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, urmarirea şi aplicarea cu stricteţe a normelor şi 

instrucţiunilor privind desfăşurarea procesului de cercetare, să îndeplinească cu simţ de răspundere 

îndatoririle de serviciu ; 

- Respectarea programului de lucru şi indeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în prezenta fişă ; 

- Respectarea si indeplinirea deciziilor, dispoziţiilor, instrucţiunilor scrise sau verbale transmise de 

conducerea Institutului, inclusiv prin delegările de competenţa; 

- Respectarea termenelor stabilite de seful coordonator pentru executarea lucrarilor de cercetare; 

- Folosirea integrala şi cu maxim de eficienţă a timpului de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Respectarea normelor de muncă şi de calitate; 

- Insusirea si respectarea protocoalelor de lucru; 

- Folosirea echipamentelor institutului la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi 

numai în condiţii de deplină siguranţă ; 

- Respectarea normelor de protecţia muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie; 

- Utilizarea in timpul orelor de serviciu a echipamentului de lucru; 

- Însuşirea şi respectarea instructajului şi a normelor PSI conform legislaţiei în vigoare; 

- Respectarea secretului de serviciu; pastrarea confidentialitatii ideilor si rezultatelor pana la comunicarea 

publica a datelor; 

- Respectarea Regulamentului Intern al institutului si a Legii nr.206/27.05.2004 – Lege privind buna conduita 

in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, modificată şi completată prin Legea Nr. 398/2006 

şi O.G. Nr. 28/2011.; 

- Înştiinţarea sefului ierarhic asupra existenţei unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea 

locului de muncă, în întreţinerea echipamentelor sau instalaţiilor cu care lucrează; propunerea unor măsuri de 

remediere şi de prevenire a unor asemenea situaţii; 

- Supravegherea în timpul programului de lucru, a echipamentelor sau a instalaţiilor în funcţiune, anunţarea şi 

predarea ofiterului de serviciu a echipamentelor care necesita supraveghere. In acest sens, ofiterul de serviciu 

trebuie instruit de catre persoana care ii lasa in supraveghere aparatura; 

- Respectarea regulilor de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii; 

- Comportarea corecta în cadrul relaţiilor de serviciu, promovarea raporturilor colegiale de colaborare, 

asigurarea unui climat de disciplină; 

- Menţinerea zilnica a ordinii la locul de muncă; 

- Asigurarea prin toată activitatea sa (inclusiv modul de stocare la deşeurilor) a condiţiilor de protecţie a 

mediului de lucru; 

- Deţinerea asupra sa a legitimaţiei de serviciu vizată la zi; 

- Asigurarea protecţiei şi integritatii patrimoniului tehnologic şi informaţional ce i-a fost încredinţat în 

vederea desfăşurării activităţii de cercetare; 

- Să nu folosească baza tehnico-materială şi informaţională, timpul de lucru şi serviciile Institutului în interes 

personal sau străin Institutului; 

- Să contribuie la reducerea consumului de energie electrică şi alte utilitati. 
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CAPITOLUL 6. CONDIŢII DE MUNCĂ 

Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână 

Tipul de muncă: -muncă de laborator, in conditii normale. 

-munca in conditii speciale: cu animale de laborator, cu celule 

tumorale, cu probe biologice umane, cu virusi.  

-munca de birou. 

Personal care ii tine locul in absenta  

Echipament de lucru: echipamente de cercetare  

 

CAPITOLUL 7. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 
-competenta profesionala – cunostinte si experienta; 

-complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

-eficacitate si eficienta; 

-calitatea muncii – influenta ,coordonare si supervizare; 

-lucru in echipa – contacte , incompatibilitati; 

-comunicare. 

 

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ:      

 

Nume, prenume: Todorita Andra 

 

Semnătura: 

 

 

Data           
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PARTEA a VI a 

 

FIŞA DE EVALUARE ŞI DE 

AUTOEVALUARE 
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RAPORT DE EVALUARE  

A ACTIVITĂŢII SALARIATULUI CARE OCUPĂ FUNCŢIE DE CONDUCERE  

 

1. Date generale  

Salariatul evaluat  

Funcţia deţinută  

Instituţia publică  

Perioadă evaluată De la: Pînă la: 

 

2. Propuneri privind evaluarea îndeplinirii obiectivelor individuale de activitate 
 

Nr. 

crt. 

Obiective individuale de 

activitate 

Indicatori de 

performanţă 

Nivelul de 

îndeplinire, 

în %  

Comentarii
1
 Punctajul 

propus
2
  

1.      

2.      

 Media aritmetică:  

 

3. Propuneri privind aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de evaluare 

Punctajul 

propus 
Comentarii 

1. Competenţă managerială, influenţă, coordonare şi supervizare 
  

2. Competenţă decizională, judecată şi impactul deciziilor 
  

3. Competenţă profesională, cunoştinţe şi experienţă 
  

4. Eficacitate şi eficienţă, condiţii de muncă 
  

5. Creativitate, complexitate şi diversitatea activităţilor 
  

6. Comunicare şi reprezentare – contacte 
  

 Media aritmetică:  

Punctajul final calculat din suma mediei obţinute la evaluarea nivelului de îndeplinire a 

obiectivelor (pct.2) şi mediei obţinute pentru cele 6 criterii de evaluare (pct.3), împărţit la doi 

 

 

4.  Calificativul de evaluare propus 

 

 

Data completării   

Persoana care a întocmit raportul de evaluare 

(nume, prenume, funcţia, semnătura) 

 

                                                 
1
 Vor fi analizate şi comentate acţiunile principale întreprinse şi deciziile luate de către salariat privind realizarea obiectivelor, eficientizarea activităţii 

subdiviziunilor conduse şi a unităţii.  
2

 Evaluatorul va decide asupra punctajului acordat, ţinînd seama de nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate, de efortul depus de 

salariatul evaluat, cît şi de factorii obiectivi şi subiectivi care au influenţat realizarea acestora, descrişi în secţiunea „Comentarii”. 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

A SALARIATULUI CARE OCUPĂ FUNCŢIE DE CONDUCERE 

 

1. Date generale  

 

Salariat evaluat  

Funcţia deţinută  

Autoritatea publică  

Perioadă evaluată De la: Pînă la: 

 

2. Comentariile comisiei de evaluare 

 

 

 

 

 

3. Calificativul de evaluare 

 

 

Data completării   

Data derulării interviului cu salariatul 

evaluat (dacă este cazul) 

 

 

Nr. 

Crt. 

Membrii comisiei de evaluare (nume, 

prenume) 

Funcţia deţinută Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4. Comentariile salariatului evaluat 

 

 

 

 

5. Calificativul de evaluare revizuit (dacă este cazul) 

 

 

6. Necesităţi de dezvoltare profesională a salariatului evaluat 

Cunoştinţe Abilităţi profesionale Comportament şi atitudini 

 

 

  

 

 

Luare la cunoştinţă  

Data luării la cunoştinţă   

Semnătura salariatului evaluat   
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FIŞĂ DE EVALUARE 

A SALARIATULUI CARE OCUPĂ FUNCŢIE DE EXECUŢIE 

 

 

1. Date generale  

 

Salariat evaluat  

Funcţia deţinută  

Compartiment  

Perioada evaluată De la: Pînă la: 

Data interviului de evaluare  

Activităţi de instruire de bază la 

care a participat salariatul 

(tematica) 

 

 

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de evaluare 

Punctajul 

acordat 
Comentarii 

1. Competenţă profesională, cunoştinţe şi experienţă   

2. 
Complexitate, creativitate şi diversitatea 

activităţilor 

  

3. Eficacitate şi eficienţă   

4. 
Calitate a muncii, influenţă coordonare şi 

supervizare 

  

5. Lucru în echipă, contacte, incompatibilităţi   

6. Comunicare   

Media aritmetică:  

 

4.  Calificativul de evaluare 

 

 

5. Comentariile evaluatorului privind rezultatele evaluării salariatului 
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6. Necesităţi de dezvoltare profesională a salariatului evaluat 

Cunoştinţe Abilităţi profesionale Comportament şi 

atitudini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comentariile salariatului evaluat 

 

 

 

 

 

Evaluatorul (nume, funcţia, semnătura)  Data: 

Semnătura salariatului evaluat   Data:  

 

 

8. Comentariile contrasemnatarului  

 

 

 

 

 

Data completării   

Decizia contrasemnatarului Acceptat ___ Repetarea procedurii de 

evaluare ___ 

Contrasemnatarul (nume, funcţia, 

semnătura) 

 

 

Luare la cunoştinţă  

Data luării la cunoştinţă   

Semnătura salariatului evaluat   

 

 

Criterii pentru aprecierea angajaţilor (cf. Regulament de Evaluare 

A.R.) 

Nr. 
crt. 

Punctaj acordat 
 
 

Apreciere 

1 
3,51 – 4,00 

 
Foarte bine 

2 2,51 – 3,50 Bine 

3 1,51 – 2,50 Satisfacator 

4 
1,00 – 1,50 

 
Nesatisfăcător 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 
 

86 

Fişa de autoevaluare a activităţii 

 

I. Date de identificare ale angajatului 

Nume.............................................................. 

Prenume......................................................... 

Functia........................................................... 

Departamentul/laboratorul............................. 

Data ultimei autoevaluări.............................. 

Data completării............................................ 

 

II. Sarcini si activitati autoevaluate ( cf. fişei postului) 

 

Nr. 

crt. 

Obiective si sarcini 4 3 2 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Media I  

    

III. Autoevaluarea profesională 
 

a. Autoevaluarea realizării obiectivelor pe perioada precedentă  

(din fişa de evaluare precedentă, pentru evidenţierea evoluţiei în activitatea 

profesională ) 

 

Nr. 

crt. 

Obiective si sarcini 4 3 2 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Media precedenta  

 

 

b. Autoevaluarea abilităţilor/capabilităţilor angajatului 
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Planificarea şi organizarea activitatilor 4 3 2 1 

Stăpânirea adecvată a profesiei cf. funcţiei      

Competenta profesionala în îndeplinirea sarcinilor     

Organizarea adecvată a activitatilor (corect, complet, ordonat etc.)     

Organizarea şi utilizarea timpului de muncă în mod eficient     

Rezistenţă adecvată volumului de muncă din domeniul CDI     

Capacitate de lucru fără asistare     

Interes faţă de activitatile desfasurate     

Receptivitate faţă de inovare, dorinta de învăţare continua in  profesie 

si in domenii complementare, capabilitati manageriale 
    

Utilizarea eficienta a instrumentelor si a aparaturii     

Capacitatea de a participa la  mai multe proiecte simultan     

Conceperea de planuri bine documentate şi realiste     

Evaluarea obiectiva si realista a rezultatelor obţinute     

Abilitatea de selectare  a priorităţilor in cercetare     

Respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor     

Media II  

  

Abilităţi sociale/Comportament, relaţii cu colegii, cu beneficiarii 4 3 2 1 

cu colegii de departament/laborator     

cu colegii din alte departamente/laboratoare (dacă e cazul)     

cu sefii de departament si de grupuri de cercetare     

cu alţi membri ai comunităţii ştiinţifice si practicieni     

disponibilitate pentru colaborare si dezbateri in echipa     

abilitati de comunicare  in echipa si cu colaboratorii     

Media III  
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Media generală 

[(I + II + III):3 

 

 

 

IV. Evoluţia faţă de perioada precedentă 

 

Media generală 

autoevaluare precedentă 

Media generală autoevaluare 

curentă 

  

 

 

V. Obiective concrete pentru perioada următoare 
(vor sta la baza evaluării următoare) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

VI. Comentarii (completat de angajat) 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

VII. Comentarii, recomandări (completat de managerul evaluator) 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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Anexa 1  

Criterii pentru aprecierea angajaţilor (cf. Regulament de Evaluare 

A.R.) 

 

 

Nr. 
crt. 

Punctaj acordat 
 
 

Apreciere 

1 
3,51 – 4,00 

 
Foarte bine 

2 2,51 – 3,50 Bine 

3 1,51 – 2,50 Satisfacator 

4 
1,00 – 1,50 

 
Nesatisfăcător 
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PARTEA a VII a 

 

NOUA STRUCTURĂ 

ORGANIZATORICĂ A IBPC 
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PROIECTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE INTEGRATE 

 

 

Proiectarea structurii organizatorice – cadru asigură un suport operaţional al 

organizării interne structurală şi funcţională a Institutului şi totodată menţionează 

relaţiile ierarhice şi funcţionale ale organizaţiei, precum şi responsabilităţile şi 

subordonările departamentelor şi compartimentelor din această structură. 

 În prezent, ca urmare a modernizării structurilor de cercetare pe 

departamente şi integrarea acestora într-un Program MASTER, precum şi 

reorganizarea şi dezvoltarea compartimentului administrativ şi a activităţilor 

logistice – suport, a apărut necesitatea elaborării unei structuri organizatorice 

flexibile de tip organic, care să prioritizeze relaţiile de cooperare între 

compartimente, oferind cercetătorilor un teren considerabil sporit pentru 

afirmarea potenţialului lor de analiză şi creaţie şi pentru dezvoltarea personalităţii 

lor, încurajând astfel performanţa ştiinţifică. 

 Echilibrarea relaţiilor ierarhice de subordonare pe trei linii de coordonare 

ale managerilor Institutului, relativ echilibrate ca volum de muncă şi specializate 

pe componente ştiinţifice şi manageriale este evidenţiată în organigrama–cadru 

propusă (vezi organigrama). 

 Compartimentele – suport administrative şi logistice sunt grupate pe tipuri 

de activităţi, astfel încât să poată asigura fluent asistarea cerinţelor şi activităţilor 

legate de susţinerea programelor de cercetare care solicită promptitudine, 

flexibilitate şi dinamism. 

 Alegerea acestui tip de structură organizatorică integrată organic, dar 

flexibilă şi operaţională în funcţie de schimbările frecvente, care apar în 

activităţile de cercetare biomedicală, considerăm că este adecvată pentru 

această etapă de dezvoltare a Institutului. 
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PARTEA a VIII a 

 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE 

SCIM 2013 
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INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI PATOLOGIE CELULARĂ “NICOLAE SIMIONESCU”   
                                                                                                                                                                             

APROBAT,   
                                                                                                                                                                                                             

Director,                                                                                                                                                                                           
Acad. Maya Simionescu 

                                                                                                                                                                                          
..................................................... 

 
PROGRAMUL 

 
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la Institutul de Biologie şi Patologie 

Celulară „ Nicolae Simionescu” pentru anul 2013 
 

     • Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul 
Biologie şi Patologie Celulară „ Nicolae Simionescu” 

Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 

          I. MEDIUL DE CONTROL 

1. 
1.  Etica, 

integritatea 

• Asigurarea 

condiţiilor 

necesare 

cunoaşterii, de 

către angajaţii 

• Desfăşurarea de activităţi 

de consiliere etică a 

personalului din partea 

conducătorilor de 

compartiment 

Responsabil Resurse  

Umane; 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC  

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
institutului, a 

prevederilor 

actelor normative  

care 

reglementează 

comportamentul 

acestora la locul 

de muncă, precum 

şi prevenirea şi 

raportarea 

fraudelor şi 

neregulilor. 

• Monitorizarea respectării 

normelor de conduită de 

către toţi angajaţii  

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC 

Permanent 

• Elaborarea şi 

comunicarea Codului de 

etică către toţi angajaţii 

institutului 

Responsabil Resurse  

Umane; 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

31.III.2013 

2. 
2. Atribuţii, 

funcţii, sarcini 

• Actualizarea, 

permanentă, a 

ROF şi a fişelor de 

post, pentru 

menţinerea 

concordanţei între 

atribuţiile 

Institutului şi cele 

ale angajaţilor şi 

pentru asigurarea 

• Stabilirea atribuţiilor 

asociate fiecărui post, în 

concordanţă cu 

competenţele decizionale 

necesare realizării 

acestora. 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Cu ocazia 

întocmirii 

fişei postului 

• Actualizarea fişelor de 

post şi informarea 

angajaţilor cu privire la 

acestea, în concordanţă cu 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC  

Ori de câte 

ori 

necesităţile 

impun acest 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
cunoaşterii 

acestora de către 

angajaţi 

misiunea Institutului şi 

prevederile ROF.  

 

lucru 

3. 
3.Competenţa, 

performanţa 

• Asigurarea 

ocupării posturilor 

cu personal 

competent, cu 

pregătire de 

specialitate 

necesară 

îndeplinirii 

atribuţiilor 

prevăzute în fişa 

postului; 

asigurarea 

continuă a 

pregătirii 

profesionale a 

personalului 

angajat. 

• Efectuarea de analize 

pentru stabilirea 

cunoştinţelor şi abilităţilor 

necesare în vederea 

îndeplinirii 

sarcinilor/atribuţiilor 

fiecărui post. 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Anual  

• Elaborarea planului de 

pregătire profesională a 

personalului din institut  

conform nevoilor 

identificate. 

 

 

Director adjunct, 

secretar ştiinţific, 

contabil sef, sef birou, 

pe baza propunerilor 

primite de la şefii 

compartimentelor 

functionale din Institut. 

Anual 

4. 4. Functii 

sensibile 

• Identificarea 

funcţiilor 

• Actualizarea inventarului 

funcţiilor sensibile şi a 

Responsabil Resurse 

Umane; 

31.III.2013 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
considerate ca 

fiind sensibile şi 

stabilirea unei 

politici adecvate 

de rotaţie a 

personalului care 

ocupă aceste 

funcţii 

listei cu salariaţii care 

ocupă funcţii sensibile din 

IBPC 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

• Întocmirea unui plan şi a 

unor criterii pentru 

asigurarea rotaţiei 

salariaţilor care deţin 

funcţii sensibile în IBPC 

Consiliul Ştiinţific; 

Inspector Resurse 

Umane; 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

31.III.2013 

 

5.  
5. Delegarea 

• Stabilirea şi 

comunicarea, în 

scris, a limitelor 

competenţelor şi 

responsabilităţilor 

pe care 

conducătorul 

Institutului le 

deleagă 

• Elaborarea şi aprobarea 

unei proceduri 

operaţionale privind 

efectuarea delegării de 

competenţă în IBPC 

Consiliul Ştiinţific,  

Responsabil Resurse 

Umane. 

30.IV.2013 

• Întocmirea documentelor 

prin care se efectuează 

delegarea competenţelor şi 

responsabilităţilor, precum 

şi a limitelor acestora. 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC pentru delegarea 

competenţelor în cadrul 

fiecărei structuri 

Permanent 

• Comunicarea, în scris, 

către cei în drept, a 

documentelor privind 

Responsabil Resurse 

Umane; 

Conducătorii 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
efectuarea delegării 

competenţelor/ 

responsabilităţilor şi a 

limitelor acestora. 

compartimentelor din 

IBPC 

6. 
6. Structura 

organizatorică 

• Stabilirea 

structurii 

organizatorice, a 

competenţelor, a 

responsabilităţilor 

şi a sarcinilor 

asociate postului, 

precum şi 

obligaţia de a 

raporta pentru 

fiecare 

componentă 

structurală, astfel 

încât să se asigure 

realizarea 

obiectivelor 

Institutului 

• Efectuarea de analize, la 

nivelul principalelor 

activităţi, în scopul 

identificării eventualelor 

disfuncţionalităţi în 

repartizarea sarcinilor de 

lucru individuale prin 

fişele de post şi în 

stabilirea atribuţiilor 

compartimentelor din 

IBPC. 

Consiliul Ştiinţific, 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Permanent, 

având în 

vedere 

evoluţia 

procesului de 

implementare 

a noii SO 

• Asigurarea funcţionării 

circuitelor şi fluxurilor 

informaţionale necesare 

supravegherii şi realizării 

activităţilor proprii ale 

structurii organizatorice a 

IBPC. 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 

 

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI 

7. 7. Obiective 

• Definirea 

obiectivelor 

generale, în 

concordanţă cu 

misiunea si 

strategia IBPC, 

precum şi a celor 

specifice, în 

conformitate cu 

legile, 

regulamentele şi 

politicile interne 

• Actualizarea 

obiectivelor generale ale 

institutului 

Consiliul Ştiinţific; 

 
31.III.2013 

• Actualizarea 

obiectivelor specifice, 

astfel încât să răspundă 

pachetului de cerinţe, la 

nivelul fiecărui 

compartiment din cadrul 

SO a IBPC. 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Permanent 

• Stabilirea activităţilor 

individuale, pentru 

fiecare angajat, care să 

conducă la atingerea 

obiectivelor specifice 

fiecărui compartiment 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

8. 8. Planificarea 

 

• Întocmirea 

planurilor prin 

care se pun în 

• Alocarea resurselor, 

astfel încât să se asigure 

efectuarea activităţilor 

necesare realizării 

Biroul Financiar-

Contabilitate; 

Ordonatorul intern de 

credite 

La termenele 

prevăzute 

pentru 

elaborarea 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
concordanţă 

activităţile 

necesare pentru 

realizarea 

obiectivelor cu 

resursele alocate, 

astfel încât 

riscurile de a nu 

realiza obiectivele 

să fie minimizate 

obiectivelor fiecărui 

compartiment din IBPC 

 bugetului 

• Stabilirea măsurilor 

necesare pentru 

încadrarea în resursele 

repartizate, în situaţia 

modificării obiectivelor 

specifice. 

Ordonatorul de credite 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC, Conducatorii de 

proiecte 

Permanent 

9. 9. Coordonarea 

• Asigurarea 

coordonării 

deciziilor adoptate 

şi a acţiunilor 

întreprinse, în 

vederea realizării 

convergenţei şi 

coerenţei acestora 

pentru atingerea 

obiectivelor 

stabilite 

• Adoptarea măsurilor de 

coordonare a deciziilor şi 

activităţilor fiecărui 

compartiment cu cele ale 

altor compartimente, în 

scopul asigurării 

convergenţei şi coerenţei 

acestora. 

Consiliul stiintific 

Conducătorii 

compartimentelor din 

IBPC 

Permanent 

• Realizarea de consultări 

prealabile, în vederea 

coordonării activităţilor. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

10. 10.Monitorizarea • Monitorizarea • Elaborarea unor Consiliul Ştiinţific; Permanent 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 101 

Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
performanţelor performanţelor 

pentru fiecare 

activitate, 

utilizând indicatori 

cantitativi şi 

calitativi, inclusiv 

cu privire la 

eficienţă şi 

eficacitate  

indicatori de performanţă 

asociaţi obiectivelor 

specifice. 

Conducatorii 

compartimentelor IBPC 

Comisia de 

monitorizare 

• Instituirea unui sistem 

de monitorizare şi 

raportare a 

performanţelor, pe baza 

indicatorilor asociaţi 

obiectivelor specifice. 

Consiliul Ştiinţific; 

Conducătorii 

compartimentelorIBPC; 

Comisia de 

monitorizare 

Permanent 

• Efectuarea reevaluării  

relevanţei indicatorilor 

specifici, atunci când 

situaţia o impune, în 

vederea operării 

ajustărilor cuvenite. 

Consiliul Ştiinţific; 

Conducatorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Comisia de 

monitorizare 

Ori de câte 

câte ori este 

necesară 

11. 
11.Managementul 

riscului 

 

• Analiza 

sistematică a 

riscurilor asociate 

obiectivelor 

specifice, legate 

• Identificarea şi 

evaluarea principalelor 

riscuri proprii 

activităţilor din cadrul 

compartimentelor, 

asociate obiectivelor 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
de desfăşurarea 

activităţilor, 

elaborarea 

planurilor 

corespunzătoare, 

în direcţia limitării 

posibilelor 

consecinţe 

negative ale 

acestor riscuri şi 

desemnarea 

persoanelor cu 

responsabilităţi în 

aplicarea acestor 

planuri 

specifice ale acestora. 

 

• Stabilirea măsurilor de 

gestionare a riscurilor 

identificate şi evaluate la 

nivelul activităţilor din 

cadrul compartimentelor. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

• 

Completarea/actualizarea 

registrului riscurilor. 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Responsabilul cu 

completarea registrului 

 

Lunar 

 

   

• Centralizarea 

principalelor riscuri şi 

elaborarea registrului 

riscurilor la nivelul 

institutului care afectează 

atingerea obiectivelor 

generale  şi a celor 

Consiliul Stiintific; 

Comisia de 

monitorizare 

 

Semestrial 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
specifice 

12. 
15. Ipoteze, 

reevaluări 

• Reevaluarea 

obiectivelor, în 

contextul 

modificării 

ipotezelor, ca 

urmare a 

transformării 

mediului 

organizaţional 

• Formularea obiectivelor 

are la bază  premisele 

acceptate conştient prin 

consens. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

• Reevalurea obiectivelor 

specifice şi modificarea 

premiselor ca urmare a 

transformării din mediul 

instituţional. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

Ori de câte ori 

este necesar 

III. INFORMAREA SI COMUNICAREA 

13. 12. Informarea 

• Asigurarea unui 

flux al 

informaţiilor, atât 

în interior, cât şi 

în/din exterior, 

stabilirea tipurilor 

de informaţii, a 

conţinutului, 

calităţii, 

frecvenţei, 

surselor şi 

• Stabilirea documentelor 

şi a fluxurilor de date şi 

informaţii care intră şi ies 

din fiecare compartiment 

din cadrul institutului, a 

destinatarilor 

documentelor, a 

raportărilor către 

Academia Romana şi 

către alte instituţii ale 

statului. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
destinatarilor 

acestora, care să 

permită 

îndeplinirea 

corespunzătoare a 

sarcinilor de 

serviciu.  

• Dezvoltarea şi 

întreţinerea unor sisteme 

de colectare, stocare, 

prelucrare, actualizare şi 

diseminare a datelor şi 

informaţiilor financiare şi 

de management, precum 

şi îmbunătăţirea 

mijloacelor de informare 

între compartimentele 

din cadrul IBPC. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

Permanent 

14. 13. Comunicarea 

• Dezvoltarea unui 

sistem eficient de 

comunicare 

internă şi externă, 

care să  asigure 

difuzarea rapidă, 

fluentă şi precisă a 

informaţiilor, 

astfel încât acestea 

să ajungă 

complete şi la 

• Raţionalizarea 

sistemului de comunicare 

astfel încât circuitele 

informaţionale să asigure 

o difuzare rapidă, 

fluentă, pragmatică şi 

oportună a informaţiilor.  

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Biroul Secretariat  

 

30.VI.2013 

• Proiectarea şi 

monitorizarea canalelor 

adecvate de comunicare, 

prin care conducătorii 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Secretariat  

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
timp la utilizatori. structurilor funcţionale 

din IBPC, managerii de 

proiecte şi personalul de 

execuţie din cadrul 

compartimentelor să fie 

informaţi cu privire la 

proiectele de decizii sau 

iniţiative, adoptate la 

nivelul altor 

compartimente, care le-ar 

putea afecta sarcinile şi 

responsabilităţile. 

 

15. 
14.Corespondenţa 

şi arhivarea 

• Organizarea 

primirii/ 

expedierii, 

înregistrării şi 

arhivării 

corespondenţei, 

astfel încât 

sistemul să fie 

accesibil 

managerului, 

• Actualizarea şi 

comunicarea 

procedurilor pentru 

punerea în aplicare a 

reglementărilor legale cu 

privire la manipularea şi 

depozitarea informaţiilor 

clasificate. 

Consiliul Ştiinţific 

Comisia de 

monitorizare 

 Actualizare 

30.VI.2013 

• Actualizarea şi 

comunicarea 

Compartimentul 

Administrativ;  

Actualizare 

30.VI.2013 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
angajaţilor şi 

terţilor interesaţi, 

cu abilitare în 

domeniu 

procedurilor operaţionale 

pentru 

primirea/expedierea, 

înregistrarea şi arhivarea 

corespondenţei 

neclasificate. 

Compartimentul 

Achiziţii Publice; 

Biroul Secretariat 

16. 

16.Semnalarea 

neregularităţilor 

• Crearea unui 

cadru formal 

pentru semnalarea, 

de către angajaţi, a 

neregularităţilor 

apărute, pe baza 

unei proceduri, 

fără ca astfel de 

semnalări să 

atragă un 

tratament 

inechitabil sau 

discriminatoriu 

faţă de salariatul 

care se 

conformează unei 

• Elaborarea şi 

comunicarea unei 

proceduri operaţionale 

privind semnalarea 

neregularităţilor. 

Director adjunct 31.03.2013 

•Organizarea, de către 

conducătorii 

compartimentelor, a unor 

analize adecvate, în 

scopul elucidării 

neregularităţilor 

semnalate şi aplicării 

măsurilor corective. 

Consiliul Ştiinţific; 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
astfel de 

proceduri. 

IV.  ACTIVITĂŢI DE CONTROL 

17. 17. Proceduri 

• Elaborarea de 

proceduri privind 

desfăşurarea 

activităţilor în 

cadrul 

compartimentelor 

şi comunicarea lor 

tuturor angajaţilor 

implicaţi. 

• Elaborarea/actualizarea 

şi comunicarea 

procedurilor  pentru 

activitatea proprie. 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Comisia de 

monitorizare. 

Permanent 

• Monitorizarea aplicării 

procedurilor comunicate 

angajaţilor. 

Conducătorii 

compartimentelor,  

Comisia de 

monitorizare, 

coordonare şi 

îndrumare 

metodologică a 

sistemului de control 

intern/managerial . 

Permanent 

18. 
18. Separarea 

atribuţiilor 

• Asigurarea 

separării 

atribuţiilor şi 

• Urmărirea de către 

conducerea 

compartimentelor a 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC; 

Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
responsabilităţilor 

în privinţa 

elementelor 

operaţionale şi 

financiare ale 

fiecărei acţiuni, 

respectiv 

separarea 

funcţiilor de 

iniţiere faţă de 

cele de verificare, 

astfel încât nici o 

persoană sau 

compartiment să 

nu poată controla 

toate etapele 

importante ale 

unei operaţiuni 

sau ale unui 

eveniment. 

aplicării principiului 

separării funcţiilor de 

iniţiere, verificare şi 

aprobare a operaţiunilor. 

Comisia de 

monitorizare 

• Monitorizarea 

respectării separării 

atribuţiilor în conceperea 

şi aplicarea procedurilor 

elaborate pentru 

activităţile proprii. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

Comisia de 

monitorizare, 

coordonare şi 

îndrumare 

metodologică a 

sistemului de control 

intern/managerial  

Permanent 

19. 

 
19.Supravegherea 

• Asigurarea 

măsurilor adecvate 

• Adoptarea, de către 

conducerea 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

de supraveghere a 

operaţiunilor, pe 

baza unor 

proceduri 

prestabilite, 

inclusiv de control 

ex-post, în scopul 

verificării 

eficacităţii 

acestora 

 

 

compartimentelor, a 

măsurilor de 

supraveghere şi 

supervizare a activităţilor 

care intră în 

responsabilitatea lor 

directă. 

• Urmărirea includerii în 

proceduri a unor 

menţiuni cu privire la 

supervizarea activităţilor 

care implică un grad 

ridicat de expunere la 

risc. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

20. 

20. Gestionarea 

abaterilor 

• Urmărirea ca, la 

apariţia unor 

abateri faţă de 

procedurile 

stabilite, ca 

urmare a unor 

circumstanţe 

deosebite, să fie 

• Întocmirea 

documentelor adecvate, 

aprobate la nivelul 

corespunzător, anterior 

efectuării operaţiunilor, 

în situaţia în care, ca 

urmare a apariţiei unor 

circumstanţe deosebite, 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

La 

identificarea 

abaterilor 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
întocmite 

documente 

adecvate, aprobate 

la un nivel 

corespunzător, 

înainte de 

efectuarea 

operaţiunilor 

apar abateri faţă de 

procedurile stabilite. 

• Efectuarea unei analize 

periodice a 

circumstanţelor şi a 

modului în care au fost 

gestionate abaterile în 

vederea stabilirii, pentru 

viitor, a unor reguli de 

bună practică. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

Anual, după 

identificarea 

abaterilor 

21. 
 21.Continuitatea 

activităţii 

• Asigurarea 

măsurilor 

corespunzătoare 

pentru ca 

activitatea 

institutului să 

poată continua în 

orice moment, în 

toate împrejurările 

şi în toate 

planurile 

 

• Inventarierea situaţiilor 

generatoare de 

întreruperi în derularea 

unor activităţi. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

• Stabilirea şi aplicarea 

măsurilor adecvate 

pentru asigurarea 

continuităţii activităţii, în 

cazul apariţiei unor 

situaţii generatoare de 

întreruperi. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 

22 
22. Strategii de 

control 

• Elaborarea de 

politici adecvate 

strategiilor de 

control şi 

programelor 

concepute pentru 

atingerea 

obiectivelor, prin 

care să se 

urmărească 

îndeplinirea 

responsabilităţilor 

şi atingerea 

obiectivelor  

• Actualizarea strategiilor 

de control  adecvate 

pentru atingerea 

obiectivelor specifice 

Conducerea Institutului 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 

30.VI.2013 

• Urmărirea aplicării 

politicilor de control şi a 

furnizării, de către 

acestea, a asigurării 

rezonabile cu privire la 

atingerea obiectivelor 

specifice. 

Conducătorii 

compartimentelor IBPC 
Permanent 

23. 
23. Accesul la 

resurse 

• Stabilirea 

persoanelor care 

au acces la 

resursele 

materiale, 

financiare şi 

informaţionale ale 

institutului şi 

• Actualizarea şi 

comunicarea actelor 

administrative de 

reglementare şi/sau a 

procedurilor necesare 

accesului salariaţilor din 

cadrul compartimentelor  

institutului la resursele 

Conducerea Institutului 

Biroul Financiar-

Contabilitate; 

Comp. Achiziţii 

Publice; 

Conducătorii 

compartimentelor de 

cercetare IBPC 

Permanent 



INTERNATIONAL MANAGER BUCURESTI 2012 112 

Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
numirea 

responsabililor 

pentru protejarea 

şi folosirea corectă 

a acestor resurse 

materiale, financiare şi 

informaţionale. 

• Monitorizarea accesului 

la resursele materiale, 

financiare şi 

informaţionale conform 

actelor administrative de 

reglementare în domeniu. 

Biroul Financiar-

Contabilitate; 

Comp. Achiziţii 

Publice; 

Conducătorii 

compartimentelor  

IBPC 

Permanent 

V. AUDITAREA SI EVALUREA 

24. 

24. Verificarea şi 

evaluarea 

controlului 

• Instituirea 

funcţiei de 

autoevaluare a 

controlului 

intern/managerial, 

la nivelul fiecărui 

compartiment, 

precum şi la 

nivelul institutului 

• Pregătirea şi realizarea 

autoevaluării 

subsistemului de control 

intern/managerial la nivel 

de compartiment (Anexa 

nr. 4.1. la Instrucţiuni 

OMFP nr. 1.649/2011) şi 

la nivel de institut 

(Anexa nr. 4.2 la 

Instrucţiuni OMFP nr. 

1.649/2011). 

 

Conducătorii 

compartimentelor 

IBPC;  

Comisia de 

monitorizare. 

Anual 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
 

• Utilizarea datelor, 

informaţiilor şi 

constatărilor 

autoevaluării 

subsistemului de control 

intern/managerial la 

nivelul 

compartimentelor, 

precum şi la nivelul 

institutului, prin 

asumarea Raportului 

asupra sistemului de 

control intern/managerial 

la 31 decembrie a.c. 

Preşedintele Comisiei 

de monitorizare, 

coordonare şi 

îndrumare 

metodologică a 

sistemului de control 

intern/managerial 

Anual 

25. 25. Auditul intern 

• Asigurarea 

desfăşurării 

activităţii de audit 

intern asupra 

sistemului de 

control 

intern/managerial, 

• Executarea misiunilor 

de asigurare planificate şi 

aprobate de  Academia 

Română. 

Compartimentul Audit 

al Academiei Romane 

Conform 

graficului 

anunţat de AR 
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Nr. 
Crt. 

Standardul Direcţii de 
acţiune 

(obiective) 

Acţiuni 
(activităţi) 

Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 4 5 
conform unor 

programe bazate 

pe evaluarea 

riscurilor 

 


